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Deze !JQOrt hoofdpijn :itl'te ~'él'lleqljl dan da,t· zij
behoefte . hoon 30U naitffil ....miiiëtl ..ijVlllg. é\V<.feiilijk
\Vonit .zij verond9111t.eld.te _"O,llU!taan gjt engereg lde
"pij varteerlng. Dh <ill' ~d"-dWitling. Zij ontlltaát uit
bet zenuwgestel, en het ziQke gevoel dat haar vergezelt
i eer een gevolg dan Il Il OOl'lI83k. RaN .}j;enlt;l<lJ.enen
:/liju (tan allen, go d be)se . l:jtearnli Oflf"iJ,.kll~jk
ll(J{)fdpijll"Gene.s~~del is...,e,~ spoedige, veilige en
zekere, Ecu

PO 'Were rerHchting voor Ncrralgta,
Let op de nanmteekenlng ill roode Inkt dw.; ~ over de
label op ieder doosje. Gee', a.ukre i. echt. 'Pros 1/3
per UOO8jt'. bg alle upothek ['8.

VOOI'UC<;Ul te en kr.,eltti;,:ól<.! hU3t'.tIl·lcll'elcll van

traan, ",'mth!t' de wal:-,('nd,> v('t~ ...'hti;.,'t, olie zelve n hU
Vt"Tt' j~ utll:·:t'...;. tIlOU: . l)pi":-.Hingl~n of andere preparaten
v.ii .t..' ;·..n .Il' oli.: "\"'·',t:,.rf'·l.,h·. Onwaa.r~rbaar bij de

'1 lH>MHlk::J-:": \'a:l ~ ....d'tk" vrouwen eu kinderen.

LJEEL ti8..-N0 5.489.1 [Dit Blad, fJ"->"'iI'I'~ ,/..,c,naa/l'" ", /( IJ· ",./ UI', [J<)l'Ificrda.q. en 7..a;terdJJ.g,
l~!;;e"'"iJ"'i""I' IJ'" /' ....r .. I II ,. I' ...~rl,s •.1guloten """rw' 7ldaatbaar.

,Jil!
STITK VATEN!! KUIPEN!! ENZ VEHKO.OPING '"

De Ondergeteekenden zullen Publiek Verkoopen op de plaats
IN DE

KAAPSCHE AFDEELING
VAN DE PLAA.TS

, f Welbeloond S of 'Bommelshok ~
TE ~()EJBERG,

Oogst, Have, Goeder-en, enz.,
In den 'Boedel van wijlen ALIVA JW(lIL\ BLA~cKE'I()U:(; en

"R HONE EN LAN G U E D.OC "
TE GROOT DRAKENSTEIN,

zonder de minste reserve,

Op WOENSDAG, 22 dezer, "'N" 'I-E' 'U' 'W'"'.'". "",r. ~,,~, .' ~ -... '~1' . . ';--,. .-

~'\. ':' !'"J.' . '. .

_.,
OM ~O.~ PRECIES.

1. Te weten, 14 ze leggers Stukvaten, 1 l-folwagen bijkans nieuw, 1
Kapkar do., 2 paar Beeste Vel Tuigen, 1 Kombuis Stove, 1 Kombuis
Tafel, 2 uitmuntende Kar Paarden, (Schimmels,) 5 jaren oud, 6
uitmuntende gedresseerde Ezels, 1 extra Melk Koe van goed ras, 15
g('meste Varkens, voor rekening van den Heer W. A. Scholtz.

2. !) Zes en Zeven lt'ggers Stukvaten, 4- Pijpen, 2 Brandewijns Ketels
m.~t Slangen and Balies &c., voor rekening van den Boedel van 'OE Kerkeraad va,n de Gemeente van NIEUWOUDTVIL
wijlen den Heer J. J. Haupt.. , gekocht en in een dorp uitgelegd hchbeude, zal per pu ,

3. :.! ZeI! legger-s Stukvaten. 1 Kajatenhouten en :J blauwduigen I '
kuipen, loggers, Oks~oo£den, PijI;<}\J, 1 Wijnp?mp, 1 Bl'andewijn DONDERDAG VRIJDA'
ketel ko~pleet, 2 Kajatenhouten I'rechters, Kajatenhouten Trap-. en .
Onderbalie, 2 Ladders, enz., voor rekening van den Hoer 1. J. ,
Claassens.

, ecutgenoot JORS .. G (J:<IlEI:IT:' Buxc!\ j·:.\HEH,;.

Zijnde gedeelte van de welbekende e
RJVI ER," gelegen In het

beroemde plaats "GROEN
veld, distrikt Calvinia. .DE oudc('g'ckt'kcndr,' ï,al,tl,Ol:n ~'(',I'kl)('Jl:'n Ol) nIN~DAG, ]~ October

aanst., en Jell \ (J LG [<;;"; lJ t,,,\ UA tJ, ind ren ','erel::il'ht, te hCqlnnen ~
10 ure precies. 0 .

Het Alom. Gunstig bekende Eigendom. blJ\'ongenoemd.
!-,"elegell In de nabijheid de!" Hoofdstad, groot ill IIl,t g,'hcel 18li~morgen
III twee porsoclen (volgens scheideu dour den Jl ardon Weg'!, eerst afzon-
derlijk en dan Lij elkaar. "

Den te velde staanden weeldcrijn-n Oogst: do vruch t van 1(lOmudden
Haver, 30 ditto Koren, 1~ ditto Garst. cu Haver, :2 dill.D Garst Braak.
voor 30 mudden Graan. .

De Levende Have is uitmuntend en Eerste-Klas en telt
]6 Koeien, 6 08-8en, 11 Kalver6, 1 HlIl, IS Ezels, ~)Merries, 0 H~ins 450
Schapen en Bokken, 00 Var-kens, l'luilllvec, enz. •

Het Boerderijgereedschap iIl"go('de link, ,J,,:-' -!BokwagoDB, 1
'I'ent do., 1 Sc~tcb- en 1 Openkar, Plo('~e!:!, TUIgelI, Z\\'ingels en Kettings,
1 Wate~kar, 1 .Zelfblllder, 1 'V!:'.l1waclm}(', 1 Hoow SLjJarateuJ', Melkel'ij ..
goed, Vischbalies, onz., onz.

Huisraad in groote verscheidenheid, Glas- L'Il Aar(l('r.erk, ·enz.•
o.a, een Hollandsche Klok, enz.

Onmiddellijk ua verkoop van voorruuld.. l'la:tts, hd, aangenaam
gelegeu Erf aan 't Blauwberg Strand, met t;Lrit'flijk Woonhuis
Stal, enz. daarop. t

htbaarste en prachtigst gologene plaatsen in" Ook de }?rachtige Vee Plaats "J)o;J!.l!'/{nL' l'll gedt'elté
en best gelegen deel van de zaailanden aan. Brakfoutt-in, uan Je allelel v llJde vun llJa:lll\\ krg, groot tezamen

1:330 morgen; gU'1l ge::;('hlktc'}' vn lx-ter gekgl'll \\ c'ldv, kan cr verkregen
wordeu zou na aan de Kaapstad.

, .~een gedeelte van de plaats Groen Rivier,
veiling doen verkoepen op

en ZATERDAG,
2 October 1897.A. U. DE VILLICR~ & Co, Afslagers.

Paarl, :! September 1897.

30 September en 1

gen, 150 voeten bij 300 voeten.

WELLI !GTON.
BOUW-ERVEN

400
In gemeld dorp, groot

De plaat" Groen Rivier' is alom bekend als een van de
het Bokkeveld, en het dorp is uitgelegd geworden op het lllOO

weder zijde van dr n loop 'van de Groen Rivier.
In het dorp zijn t wee prachtige, groote pleinen UL"tlU~~t.·lI~IA:)ILJ.een 200 X +OUyards, in het midden waar

'IAL Jl' ondergeteekende publiek laten verkoopen op het eigendom, van bedoeld wordt de kerk to bou wen, en een ten westen .Groen Rivier wa.arop eene school gesticht
LJ zal worden.

10 BOU~-PElRaElELEll.'V, Het is zonder twijfel dat water overal door middel van . tten gevonden zal worden. De Groen Rivier,
die nit het Hei vl..rd komt, loopt zoo te ,ze,ggen geregeld VOOI' nden in het jaar en geeft de geschiktste

GelegelI aan de Main, Bain eu Albert Straten te WELLINGTON. <t.elef!enLeden om een' reeks vali reserv irs te maken zoodat 1 kk li ik I hl' d
~ ~ ~ u l arp gema 0 IJ let ge ee e Jaar oor van

De grond is beplant met V ruchtboorneu en III zeer geschikt VOOI' schoon en loopend water voorzien kan worden. I,'

Tuingrond. . . Het .dorp, gplegell zijnde in het midden van het digst ~"olkte en vruchtbaarste deel vanhet.Distrikt
Het is unkgl'n"'pr'ekelijk de beste Bouwgronden te WellingtoLl. Calvinia en ID het centrum van den handel en vervoer tassehen ~lvinia, Van Rhynsdorp, Het Grasve1(l en Zuid
Diegenen dil' geld te beleggen hebben of oen aangename woning Bokkeveld, belooft met de dagelij~sche ontwikkeling en mtbjding van dit deel van de Kolonie een groot

willen bou Wl'O, behooren deze gelegenheid niet te laten voorbijgaan. bandels-centrum te worden, en biedt dus een kans aan, aaJti handelaars en ambachtslieden om koetbaar
eigendom te bekomen. . ~

·Wed. Dr. E. DU TOIT. Diegenen die zich zolven st il willen gaan neerzetten en (.'i~>nc]olll willen bekomen waal' zij op hun zetnak
J. FRED PENTZ & CO., Afslagers. kunnen leven zijn nu in de gelegenheid gesteld erven te kooper{i wa.al'op zij alles VOOI' hun pleizier of v~r bun

dagelijksch gebruik kunnen aankweeken. ~

JC~-"NlSGEV ING Ko:·taf" hie~. is voor een ieder een kans. Ieder duim Vafl den grond is voor landbouw kostbaar. Het.IiJI.I. • Bokkeveld kr~Nt zIJn re.gen zo~ geregeld RIH het Bovenland. i\~n watel'voorl':-Iad is er geen gebre~, en daarbij
. gev oegel een centrum wuar nlr eeds Koede handel gedreven wordt, behoeft niemand to aarzelen !lIJIl kans nil

HI L'R"lEDL' d H D C dWAAL D J MARAIS w~r te nemen zich zolven eenige erven aan te schaffen hetzij ,*t liet oogmerk om zijn geld te beleggen of zelf
l'.. "t . £i gc~en e eeren '. . e en .. ' alhier te komen wonen. J.

I kIlennLIsddat ZIJ hunne vergaderingen met hunne Constituenten als Om \'0. or,ziening te maken dat aan allen een kans open ~~,'il·ft1in de groote aanvraag voor de erven die
VD ut zu en ou en' '.' '

cl' • verwacht wordt, heeft de kerkeraad besloten dat geen perseo ',t.oegelaten zal worden meer dan vier erven
DINSDAG, 14 September, om 2 uur des namiddags te direkt of indirekt te koepen. p

Roodebaai. Geen erf zal verkocht worden voor minder dan een inzefJprijs van Tien ponoen sterling (£10).
WOElIfSDAG, 15September om 2 uur te Groot Vlei bij . Koopers zullen vcrpligt zijn op den dag van verkooping;elle som van Twee Ponden Sterling(£2) op

den Heer F. Brandt. Ieder erf door hen _gekocht., voor kosten van afmeting, enz., te ~talen.
VRIJDAG, 17September om 10 uur te Witte Drift. , De ~rven zijl! voorloopig, maar nagenoell korrekt, door t,n Landmeter afgebakend. De zuivere bakens

- . zullenna afoogsten van de granen thans op de landen staande geR1aatst en aan de koopers aangewezen worden.
ZATERDAG, 18 September om 10 uur te Wmkels Hoek. De Erven zullen volgens nevensg-tande schets verkocht \Yorden gerangschikt volgens de nummers aan
MAANDAG, 20 September om 10 uur te Piquetberg. het ,einde van ieder rij enen gegeven. ~ , :3

DINSDAG, 21 September om 10 uur te Herculesfontein. Voor verdere bijzonderheden doe men aanzoek bij, ~
WOENSDAG, 22 September te Porterville om 10 uur. lf.

_.~ ~1
f

Groe~Rivier, ~.
18.IAuguBtus Itl97.

OP DINSDAG,5 OCTOBER,
s' morgens ten 10 ure,

F. J }3, L~U\(;ElUIAN ,
ExeCUll'IIT' TC6t<i1U8ntair.

,J, .l. IlOFl\lLY1~ lo,,", ,'OON, Af~lagcrs.

(lE.GOrrT' VERI(OOPING
-VA.:.."I-

.')

88 BOUW en TUIN ERVEN
TE

BE ,~=-JL, ,_t_~ =r I La L, ..J:O
EN DE KOSTBARE VEE PLAATS

\/\T If]_: Z _!:'\_ N' .D
Op ZATERDlIG, llSeptember, 7897,

TEN 12 DUR, V.M., AAN DE KOOPllUNSBEURS.
-------------

"BELLEVILLE " i;:;,zooal.~ pen ieder \ïecl, hot voorgestelde
dorp, goed en gunstig gelcg'clJ op dc" l.jjna effen L'itg'cstrek~hpid, vlak
nabij 't bedr;jvige DUl'hanwpg station, naar d(·n HO()fdweg, wMrlangs'
velen der Erven front maken. Gpzond gele'gen met lekk('r water on:ler
de oppervlakte, klip en .gcbak;zenste?n III ue buurtschap, en 't genot
van verbeterde spoorgenc\'ell, ycrkl'lJgt de plaat:> ('('Hl' blj7.tOndere be- .
koorlijkheid voor den l.)(~sloten stft1eling en dril \\'akkpren bil iten man.
Litho. l)lal111en verhijgbaar.

"WITZAND," iu de KaalN:he Afdecling, tllsschen "Brak4
fOllu,in" on " Grooie Springfontéill id" YOOl'lJij llLlIw!Jerg, zoowa: 25
mijlcn ,'an br u,itlnnLl Station, iii gdijkslaDu ig aall de Be"te VeeplaaLs in
elk S(.'izu\ 111, me~ \\'alcr eli wild cn l'l'lIe grootte "an circa ~,UOO morgen
en drie 6eUUII\\ t.]L-;; die: goed vl'I'LllurJ Z!JII.

Ve hel'!' F. J. \A'I H. lJ'c.\lI~\ ""il ziJnu o!)cr"tien v~'rminderen,
vanuacrr hoc Gc::;I ti it deze ge WC ll:-i<;h te eigendolUmeu tel' markt
brengén.

z. A. TAl\LBOND.
C. NIEUWOUDT,

N amens de Commissie
van den Kerkeraad.

DE PRIJSUITDEELING in vOl"band met de Taalbond Examina zal
D.V. plaats vinden te WEL L ING TON, op VRIJDAG

AVOND SEPTEMBER lO, in de Goodnow Hall, om half acht uur.
Certificaten en llrijzen zullen aan de geslaagde Kandidaten overhandigd,
en toe;;prakcn door welbekende sprekers gehouden worden.

Namens het Hoofdbestuur,

.A. J..L. HOFMEYR, Secretaris.

;;J. K [ Tell PLA f\J
NI £ <)wo u£''I'' .. V" L f

.._" .... I.. ...... (1.dIt 6c,,_..,.,
.~~

J, J. HOFMEYR & Zoon, Af~lagers.

K:ENNIS PiKE COUNTY JACK FARM,
l~"E~E l'l'BLIEKE VKRG.ADER NG van aJle Ei.!!onaan; vnn

) Hool'llvee in de Sk!lIenhosch A eeling zal OP VRIJDAG,
10 DEZER, in do Hnf;d7.l1al te Steil bosch w(,rden gehoudeJl, om
het raadzame van nmllliddellijke inen de methoden gebezigd
kgl'n de Rllnderpest te bespreken.

LU~<E M Er~1ERSON, Eigenaar,

OprEcht Geteelde Ezel-Hengsten.
•DE verwa~llt,e en rkol~ dell Iil'l'l E"ILJ,,,':'\ illg-en){ I'.]e. n,]!J]vcd cn all~n

gerec1:,tn'('n] ~Oc)I'U-..'\IIl('l':k:,.':"'.cll'· l'll J'I.! l'aankll'lOernes
~cwaarbOl'gdf' FZt'l-hcIIg,tt'll, i:, ('.~i,· \ !, Illlt,·.!.: l! 1.:11"llll iot 15
hailden \'01, ;~i.J1I ~(·l::1l(1 III gr",d(' ("011';1:: . I: :.Idi·. 'I -'l'!'~"C:'( ",-"rden te
. \V,)rC1:'stl'l' ()p 28 Septemher l <1-, ;, ( I,' (( lie' ,1':"." loL \'(,ll;locd en
gf'l'cgi;.;trc('d" )':L·Il'lkn-hcn!!s!(·ll. J Jc ;.' I:Jfl ,'(J;ll:t'r' lIitzolJdering de
ue1'k dierf'T! ,)Oit g('ZiCII ill /'1I;,!·:I.:J:l.;I.

HEltOLD,
Voorzitter I' Runderpest COllllllissie.

Stellenbosch I) Sept. 180ï.

_--_ -----" ---
~~ :~. ~*~1O# 1 ~ r

12O~ENGIQ'()E~H)E !'I':,,·Ltig,·, lj)~ rijll \all \c.or,,-.dlllcl·ika direkt
i~ 'J.:~!)1;)ge pen] cm té zien tL' LJ:! l 111;\1'.',:,', DI ót. _\!almesbllry, ,

De prijZt-n zijn z{'cr billijk t"D tt !'Ill' n gemakkelijk.

(;,1'. C. DE KO"K.



~-.aE.
3.) Ruins en Jonge Paarden,
ID Extra Yet Slacht Ossen.

OE lItviudcr van deze anccesvolle
:\!t'Jicljn ~pOOI·t u, ,lie eenigszins

aa n Il"PlllorrhoiolR of Aamheien lijden aan
11;11 111,'1blll/t'r lt'dntlf'll. maar zijne behnn-
<I .. I ill>.' .Lule lijk t(' prubcervu. Geen kwel,
li nz. IIt'ell v-rh iuden-n "an her gewone,
daJ.:eliJk-sche wvr k, Inaal' ecu Effpctief,
A;tni2'.'ua,am ou Snel werkoud Geuees-
rn iddvl.

Up Di Il~di!!l', 1f dezn,
Z"\L de ondt.t)ll'l,'(·k"f,i1'·,l'nbIH.k

doen verko"p"ll tl' f\1.1I·'I,II~

"":T, '·x IH)\"'ll"t'Il:,·ld rrl'!;' t \ t'l'.• II'. .. r- :;:, ~

( Jnder (k 11ll"ni"I. "ijIl pr e('nlgl'
e~<lle pal'cl;, waal'olldt'1' :.: .jollkt.'r-
i.ruiru-u nvr-r d,' ):, Illlnd hoog zIJn,
Zij zjjn ill ,~O('.!t' ('''ildll it' PIl g'l"chikt
voor uatlt"II.i~' )!l,l,rulk.

II..J. I. I' ,-;I'I'Y,

I'rij, III li per Postwissel of Zl'gel~,

n:ltl..:fUJIiHAAR ESKSL \-A:" Dg:o; HEER
J. 'VV. ~R.a~E.

ROMAN APOTHEEK, WORCE.STE R., K. K
A, B. De VILLIERS &: Co. Afslaters, Der Boeren Vriend in Nood

XIDIAND llEUOORT ZONDER

Cernmissie Verfrooping' !)R. LA VELLS

ZONDER RESERVE.

t).,UIL'EL AnA~l~, L,C.P,
Eenige Eigenaar,

LA.XGESTRliT, Kaapstad,

BEROEMDE

Leyer en Bloed Pillen
TE ZIJN

Op MAANDAG, 13 Sept. 1897,

\
L~ lI':illlll','I' zullcn -,'l'rkochl

- \\',,.., I, n al!.- ,,,nrt I'll \ q,;l>til'
(;",-,,j''I','n. Lin n.vu , (;t'l'llit. J.'!<JlllIt,I~,
('!Iit/, ~ld,l' "11 \ 1'01111'''; Kll'l'rlCI'I>Il,
I'u!';;ekill. (;1"..;- l'll ,\ar,jl'werk,
,'Iall.' "II r 1'''11\\'''' :-ite,·, 'l.o; ,'11

~('h')(·lIl'll. (J\"l'f'jH"";l'lt, ~ fJr, Tlli,~l'll,
ZiI!.lt,I~, ~'J IIIlid ,\kt'I' ..;, l'll ~L'II
JIJ"lllg~l' <l1I,)t'I\; g"I'd,,'l'ell.

AI" een pil voor Let haisgezin i. ze de
best .. ill .lp markt Getuigschriften tot
,tl\\'inl! vu n 1111"" groot nut, en ~('nezingen
vnn lever en mnajr kwnlen zijn in groote
~ .. t nllen outvnncen door
BA~UEL ADAD'IS

111
EE~J(iE ;\GENT,
Langestraat, Kaapstad.

Prij" I pel' post I ,] ,~ Doosjes Posiori,

PliRDhN I EA..A.RDENIA. B. De Yilliers & Co.. Afslagers
uu rl, 7 :--:l'[>t. 1 -<',17.
, .Il ADAM'S" X-O" DRESSING.
,,:[é,'q!lill', l'''I,ljll''lI ('Tl Deun-u,

,~lfkl'!' k"/ljlll'1l ('II <1"111"'11,vcnstcr-s,
Jilil <.:'l';ll':llkll' 1,lllk I,i:lt.-:I, .2 I',lill'
t Ili~ell. ~ \ pf r·l!tilC;I!III ......, 1 .,l'jlf)t~ch
kar, CIIZ.

J<>II r;d "r k'f'/lN.'IoIIIII1\.J\ I bm non !ol dagen door
,1;·zl·I" r L:"hrlilk lid l'i cv ...·C1 h""(,:d VOOf dieze lfde
zlt:krt, ,Jl ....\ l,at,t'TL

\laIl. l,r'1It1.!ur cn i'dl'
1':"11 l.n!l'!\ \"'~lr Ht)": I~E\".
1'1:" .) ..... cn '! .. 1...1
~h",l, Jr' "')Olf il/hiert: 1.IPk[(.'T\ kunncn 0l' aallvraag

n:rkn:;;clI worJ"_'I\.
Adre. ,-

• ~l"_
..... -

FABRICIUS VERKOOPING,
111

GEVRAAGD
Publieke i. E\E il"~i,,lL'nte \'vtll' dL' l'Ill1liekc

• SCllfJol te Krtlgl'r,.;dol'p, Z.:\, H.
Sa];ll'i~ J.: I Jil jll'!' :Ulltilln,

A l'ldi,:at i(,~ Illet gclIII~"l'''l'ift.l'll
\':111 bekll,l<lIIJiIl,id, ,!.i,)!'d gl'dJ'ag en
lilllllililt~I'II:l1l l'l'TlIT l'I'"tL'~taut,"cbe
Kel'k ZII Ile Il' duol' den oll(lerg'ctoe-
kl':Jt!c' wu;,d,'n Illg, lI'adlt tot ;30

I :'l'P, I,..;~17,
''.I'I>lil'llltl';I, lilll :J!kL"1 l)lJiten-

lalllbcLc l'e rt rtinlll'1l \'u\)j':til'n,
ziJiIt>1l zi('h mlll'tl'lI vcruinden het
\'t'rei"cLte Aau\'ullilli:;f; Exalllen af
te Icggl'n.

Verkooping
"I'

DONDERDAG, 16 SEPT.,
IT\ Il' 11\1'1:

CALEDON,

r" "
~) Ec:st,',K!a.'l J01~(, Ezch,

h RJ:npaa:'uen,
do. Merrie3.

~:J
10
~t>d .r"I' I\" Iw(,ft md prootl'

IIIoe Itt' E'n your kontant gpld d('ze
pa Irden E'n eZfls III hn ui~trikt
Culn;lJt'rg )lekocht en hij vent'ker t
011:'1 J.t! ZIJ alll'll l't'l'-<te-kla:, zijo en
clat hij Zl' ~el.;l"'g'll hedt bij de ]Jt'ste
pu Lrdclitec!t-rs,

KO,t! r DU -:;E V KOOP T.
JOIL\.~ G. FAHRICIC~.
Dempers, Moore & Krlge Afs!agers

r"JtellolJ, :li .\II)!. l,~~j.

J. C. Hl,~IAN,
Y oorz. ~chool Com.

Krugen;uorp, Z.A.R.,
;ll _-\1I~, I tI\-l 7.

Hoofdonderwijzer Benoodigd
TE

VREDE,O.V,S.
A PPU(',,\T[Ej yoor dc'ze he-
L \ trekking vl'l'gezeld van jXo-
c('!'t iticC!'rdH c, 'pijen Van de ver-
p,iscllte g-C'tllig,;chriftl'n vao be-
k waam held, goed 7.c,clel ij k ged r'ag
VHn dt' lnabte ,;choo]commi..;"ie en
I'rullknllt waar applicant werkzaam
wu~ alsrlH'de \iln lidmaatschap eener
I'rotp"talilsche Kerk. zullen (1001'
dt'n I'Tldl'J'g'l'Ipckendc' inr;ell'acht
I\(lf'drn tot ] Oct'Jhl'r e.k.' "

\\" .. rbaa 1~J11('den te bp(J'lnuen ]
:'\o\". I K!17. Salaris £141)"'per jaar,
hCfleH'n" d~ :-ichoolgeldl'n waarvan
£;tl I,j;;., afgaat 1'001' salaris van
as"istelltl'.

Een gehuwd [.>e('soon met kennis
\-<tn IlIllZi~k of zangkunst zal de
VOUl'b'I'" hl'bhl'll. Hillijke reisko,..;teo,
gpstaafd dool' kwitantie:; zullen
vergoed II"pruell.

~,H,-J)e gl'.~laagde applicant
!n()pt zi('h voul':tipll vali een onder-
wijzt'rs :!de kla;; "1'<'Ol'lye'~ certificaat
om tcgt'lI halfpl'ijs te fpi7.en.

C. MOLL,
~ec. tlcb. Oom.

Vrede, ~ :-{ept. ),'{l)7.

STELLEN90SCH.
Publieke Verkooping

MAANDAG, 13 SEPTEMBER, 1897
"\1 de.~ In"olvrnten Lïtgl'brcide

~tock vau .:\L·glJtic el! Sllll'L'I'Warl'Tl
in ,;o(Ol'ten, LekkL'I'~, (;lazel},Knsko,
Rakkt'll ril TO('llbalJkt'n, ~~'halelJ L'1l

Ge\\" IclltelJ, }Jak kt'rijt!'l'rct ,d"cha p,
o"n !!rootu lto<'\'l'l.,lheid, Gruf L'n
Fijn ;\ll'e1l'IlZ" l'IJZ, ML'llbel" ('IJ;1:,

en \1',lt er 1I1'~er kn vl'rko0p zéll
wordell aallgl'lJolkli.

Yer!o~ping te ~~~innen om 10 ure v,m.
1', .J. BO~~U.~, p, \\"_ZOOII,

Eenig Curator.

nE

Yá X Z I-: [ I: KOS' I'[: .\ Hl':

'Yillkclin~-\r(ll'ell Pil Bak-
kel'i.i~'rn·('d~('lla p,

D E (Ilidergl·t(·l'kt,ll'lc~ il! zijr.('
hf)cfiani),(heiJ al, Et'1Iig l'lII'ator

in dell III~oll t'llkll Hoed!'] voln
,Atl.\\:\l,f(( 1)":-'\1':1;, z:.l publiek
lau'lI \'er'k()(J1'1'1I ('P

:::tt'llcT1 ho:<<.: II.
:) Sept 1 b~17.

p, J. BOSM.A.N en

Paal'lsche Christel ijkc Jon-
geliugs' fereelligillg.

OVEREENKOMSTIG artikel 7
van de Statuten zal de eerste

Jaarlijbcbe A 19pmeene Vel'ga-:iering
gebouden worden op DONDRHPH;, JG
September] 897.. 's avomls t.en Imlr
acbt ure in de Zilal de Jonrtens
Publieke t)chool. ,~

D. PAUW,
Hon. SecfJt.aris,

ZOO:1,: Af.'llagers.

GEVRAAGD.

Kop of Makke Dagga. Goede
prijzen gegeven, Tra m way
Apotheek, Sir Lowry Weg.

S~l1+h f fr:u!J C~lIeJe ~choo!.

B~~()OIJ[(a) l'en !)t\til'('\li.;zer,
hr'\")t,\!d t)Jn ill lIollantlsch

onuel'wi.),.; tt,' ge\"f'o tot O;J "tichool
Higllt'l''' Standard, ;;c,IIlI'L'll(le l'en
huur pel' dag,

Voor hijwudcrrl':'flc-n uoe aanzut'k
bij dell I!0"fdolldl'l'\I ijzcr, ('ollege
School, or of \",;';r I:, :::il'I,f(·mIJt'I'.

JOH\ I'HO(·'j'On.
SI'('I'etul'i,-; \till dt,U Ibuu.

--- ---------- '------
SOMERSET STRAND.

EERSTE-KLAS

LOGIESHUIS,
G. BLAKE.
RE~TE STANDPLAATS,
B1LLIJKE PRIJZEN

I:!, Wa'llótl'aut,
ij ::ieptelllVCt' id'J7. W EEl IEDER RECOUUDEWI.

Secretaris.
Afdf'elit\!{Hl'aad Kantuor.

Hl'ringl.lOk. :\"alllak\\'alantl,
1 ~t'l'lt'mhl'r 1,';;17.

Departement yan Publieke Werken.
Tell(lel' \'001' ecu Hontcll Lau-

(ling-s Hoofd te WalYi:-!ch H1Wi.

VERZEGELDE Tenders duide-
lijk gemerkt ., Hoofd Walvisch

Ba,ai, zuIlPIJ dooI' den Controleur
en Allditeur-Gl'neraal, Kaapstad,
ontvangen worden tot Woensdag
llliddag, 22 September, 1'001' do
daarstelling vau ceu Hoofd to
Wal visch Haai, W68rtoe do materia-
lell door het Gall vernemont :tullen
verschaft. wOl'den.

Planncll, Specificaties enz., klln-
nen geziell en volle bijwndel'ltcJeu
verkregell worJen aau het lJeparte-
ment 'an Publieke Werken. Cale-
donplein, Kanpstu<i, gedurellde
Kantoor uren.

Tcnderaars moeten dell ko"t:;ten
tijd 0pi;even \\"aarill zij het werk
waarvoor zij TenderelI omlernemen.
te voltooien, Cll moeten twee v,)I-
doende Borgen versclwfTl'll V001' de
bE'llOOl'lijke lIit~o(,Ting van het
l("ntrakt, en zoodanige Borgen
moeten den ingE'~onden Tender
onderteekenen,

De laagste of eenige Tender niet
noodwendig te worden aan-
genomen.

W. WESTHOFEN,
pro Hoofu-J nspckteur,

van Publieke Werken.
DCIl;,,·telllent van
l'uhliek,' Werken,

Ka:lJlstad. li St'ptemuer l.",~li,
-- - -- - ----------- ,---

Sr.HUTBERICHTEN.

YAX D. SPUY J IIIELIAX & CO.

1897.

JJ£.
OOPIN G VAN EZELS,

de PARADE,
AG, Il SEPTEMBER,

De Heer G~

&0

Aam~eien! Aambeien! Aambeien11 KEN NIS G EV INai :rea
EINDEUJK ! GESCHIEDT hiermede dat de! '..> '.:'

Uit de Duisterni'! van herbaald,e misluk- Afdeelingsraad van Namakwa- "
king is voortgesproten bet Licht van land voornemens is, in, termon van GROOTE

EES VEILIG EN ZEKER GENEESMIDDEL Seotie 1;,2 van Wet 4u van 1889, r>: .'
tegen deze _~welillnde Plaag. bjj Zijn Excellentie den Gouverneur

- aanzoek te doen, om de sluiting en
de daarvoor in de plaats steUing .
van de hieronder genoemde Secties lOP
van den Hoofd- of Postweg te
proclameeren, namelijk i=-

BESCEIRIJV1~G DER 'WEO[';~.

1. Om die Sectie van den Weg to
sluiten op de Plaats Mesklip. be-
kend als de "Ess," beginnende bij
den l'Nunie Boom, en om den
nieuwen weg er voor in de plaats te
stellen waar die afwijkt aan den
I'~ unie Boom in een zuid-oostelijke
richting, van daar voerende over
den "Ess Pas," van daar, naar een
punt alwaar de genoemde Sectie in
den ovdeu of bestaanden weg loopt,

~. Om die Sectie van den weg te
sluiten waar die in Brand rivier
loopt, vandaar lang genoemde rivier
tot waar die afwijkt. en om in de
plaats er "an te stellen die Sectie
alwaar do nienwo weg van de boven
aangeduide plek afwijkt, van daal'
parallel met de Brandrivier loopende.
vandaar loopende door de rivier tot
waar die weer in den ouden of
bestaandeu weg loopt.

Alle personen voorgevende te
objecteercn tegpn de voornoemde
sluiting en substitutie worden
verzocht zoodanige object.ies, In

gescbrifto, hij den Secretaris in te
dienen binnen drie maanden van af
dezen datum.

Op last,

A. J. LOYNES,

ONL,...N(;S bepaalden wij de aandacht bU
het artik I van den beer J. J. F, HLH':E

over de kansen van Rhode ia, en daarna
bij bet autwoord daarop van de hand van
den heer :F, C. SELOUS. In de 1Jwly
Chronicle van 16 Augu~tns, verscheen een
antwoord ran den heer BLAKE op dat
van den heer SELOUS, en daar de heer
BLAKE lang in Rhodesia heeft gereisd,
een prakti5Che mijngraver is, zijne oogen
goed gebruikt heeft. en als onpartijdige
getuige optreedt, achten wij het wensche-
lijk zijn gevoelen mede te deelen. Er
was een tijd geweest toen men met recht
de beste verwachtingen van Rhodesia
koesterde. Goud werd overal gevonden, -en
hoewel men natuurlijk niet wist of het in
riffen dan wel in zakjes was, geloofde
men het beste, en wachtte een gunstige
oplossing af. Zes jaren zijn sedert ver-
streken; het publiek begint op feiten en
resulraten te letten en zijn oordeel ill dier
voege te veranderen,

Sounnigen willen dat men moet nalaten
op deze feiten te wijzen, totdat de spoor-
lijn naar Bulawayo geopend is. Wij zeggen
ook dat men niet te haastig moet zijn in
zijn oordeel, doch indien men met rle
waarschuwing wacht tot na de opening
van dell spoorweg, dan kan het reeds te
laat zijn. Een "hoom" in Rhodesia aan-
deelen, dit is wat ruen hebben wil, en fa,
dit voorbij, dan bekommert meu zich

J FRED PE~TZ &: CO,. AF"LAII[!;RS, weinig over wat van het land daarna
ii Oet-Welling-ton, bouwperceelen. wordt.

« so. G, 01E, AF'SLAlJEH, De heer BLAKE erkent dat Lobengula
28 OcL-nrik ...astsd, kostbere plaat,s, minstens 21~j.(MI() heesten had, doch indien
J. J, HOnlEYR &: ZOONAFSLAGh:RS.

II scpt-De ramde (Kaapstad), groote ezels, meu in aanmerking neemt hoe groot het
bijna 16handen noog. lid land onder zijn beheer W118, Jan hl dit

12 Oct.-'Nelbcloond(Koeberg), Vd.Stgoo., even e" "
lu,ve,.taan<ienoogst, meubelen,enz.. I geen beWIJS dat het land zoo hijzonder

J. W. MOORREESJR, i< Oo., AFSLAGERS. vruchtbaar is, of zoo uitstekend geschikt
16 Sept-Moor.eesburg, Winkelvoorraad, tu igen, voor veereelt. In Texas, Noord-Amerika,

enz. k
28 Sept.-DI"rikl Darling, kostbare plaatsen en zou eeu stuk land. :10 tuijlen vier .iQ-t,

Merinos<:bapcn, genoeg zijn om :2(I(),ooO bee!!len op te hou-
16 Oct-Moorrccsburg, Jongeezels en paaden. den. De heer Bl-AKR houdt u.all vol dat
G. W. C, VA~ DEll MEHWE.Al"SLAGKR,

25 Soptcmbcr-I'rie.,kn, een bebouwdert. Rhod('~ia een dl'ong land is: zelfs de
8 October.-Scballl:sput, distrikt Pries.... Iwstt.arc spoorweg kon niet gehouwd wordell om-

Tasteen lo&.<egoederen,scl:tnpcn.en." ent,
DEMPERS,MOORE& KRIOE, AFSLAGERS,
168ept-Oalcdon, cersle kl... jongeezel. en paar-

den.
7 Od- y.br&nd.kop (Caledon), ko,t uare Ic vendc

h,ne en loascgoc-deren,
p, J, BOSMASOL: ZOON, AFSLAGERS,

13 Sept-~tcllenbosch, kos(b::.rewinkelsroe<lerenen
bakkerijge.roodscb "p.
_ Oct-Somerae~West. ko.' banr v""tgoed.

CHAr4, ADAMS.AfSLAGER,
li &pt-TuILagh, de welhekende plaat. Leeuw·

rl VIer.
D,J.A \'ANZtJL.AFSLAGEII.

2U Scpt-OlillllllJlrivieTBa!) Cll , di8lnkt Clan ,,-il·
Bam, paarucD, Ucestcn. bokken, hulsnw\l.l, riJt 1I1~CD,

alsdan doen verkoepen

,~:EJ~~~S9
,>§

PH&,\OllTIGE DIEREN, .
speciaal in de Ve'enigde Staten v n Noórd Amerika
uitgezocht, in elk opzicJiij v?or deze markt geschikt, van 3 tot 6 jaren
oud, Allen egale pare~ bIJna 16 banden hoog, stork en gereed voor
eenig zwaar werk. . ~\

J. i,. HOFMEYR& ZOON,AtSlagers.

DE MAATSCHAPPIJ ~ikt Polissen
ui', als Waaroorg "oor ~ Eerlijkheid,

OprechtheId CI"\ Getr()u~heid van
Trustees, Lik w idatcu rs en AUl1'illist!1iteul's,
Executeurs en Voogden DlLtief, Curators
Boni, Jlllljuw" Landmeter". ~estieluel'8 en
Secl'eLnri,,,,,,, vau Bankcn" r ''1!'('8. AB.umn,
tic cn n.ndcre Muut.schllPI)lJe~ AIdeellngll'l Hart Hik U't digl' gan Chn'stenenI'u.df'n cu 1luoieipaliteiten, ~Klerken en I eUJ e 1 DOO 0 a
Illtdcl'e L\enrubten in dienst \"lUl firm"" en:
Publieke Inrichtingen op vOijrdeeliso ter· Naar eene Conferentie ter bevorde-
men, .! ring un het geestelijk leven, te

DeM PoliRSt:n "'orden ill nn:J,'angst geno- worden gebouden, D.V., te
men door de Impel'iule KolcQlial,', '1'1'H.n8-
vllabche en VI'ij,taHtschiIJ R~.!oel·ingen ~n, FRAMSOR HOEK.
uile Elllpluyocl'ders door ~cbtlel Zuid·' \'A~
Afrika, iJ

Vormen "an Aanzoek, enz,Oop Mnl'raag DONDERDAG avond, 23 September,
bij '"

G W, sn~'tTL~:R,
recretaris.

TAN'DEN I
, .

TANDEI!!
TANDBNtt!

Vrije Protestantsetie Kerk.
--- ~

OP VI'ijdag, 10 deze-r~al el' eene
Algemeene V erg~ering "an

de leden dez~, kerk wOl~en gehou-
den in bet kefkgebouw, .~.;outstraat,
te 8 n.m., om een . eeraar te
beroepen. ....

Ulster Kamers, Gro~fePlein,

HEEFT de eer' ~an *t publiek
in de Bmtendl(tnkten te

bericbten dat hij een H~~L STEL
TANDEN in EEN ll'JAG kan
leveren tegen minderi dan de

HELFT van den gew~en prijs.

Een waarborg voor vijf ~ wordt
I met elk stel gegeven. :l~

~
'\ A '.'GEIIOUDEN in het sehut te ~ ~
,- .. Hartebeest Kma!." All. C1Hlluftatie. "heel J;rlti.
1 Gl'OoLroodekoe.gemerktl'echt.el'Ool·Rlil', --------,-, - '~ .

linkcruor z<YlllulI,.tallrt,omtl'ent tl jAre" ond ~~t1 V~~~§~LIJ!S~ ~~I:t.
1 B~eck T'Oudekoe, recblcroPl' stomp, Ulll' t~N ~Rl:t§~b~I<~'~CS~t:

tl'ent , Jaren oud. I Waarde Hm,-Ik "eMlta hp, n~t 1t~1rnll.~ ."'\"flCltn. uit te
I ~wat't.e koe niet kol en wit lies genlPt'kt .P'd.rn,dochw<nschlktochUttlx-dankrntJUwl"loatn,n"

. 'hC!hbc!n wondef'C'n ,,,daan met hd valichff'ft.*".an mijn ~
rechteroot· SliP, linkerour zwaluwsr.u.a.t't, lij)[rhor~t. SC1It>rtilr.dro~r:~ti~un Tra~.tomle (óat:llq

orntrent 7 jal'uu ou(l. . ~~f ::J~~nh~~}no~J;:;:::~elSr:tJJt~I~h~;od:Cwll~:.;f~:CA~c!!
1 H.oode ()S, velHuI·kt l,{,t:lllcl"oor tilJp, ni,,:nandmd m"llrilJllhrid d~ hnlgrr hcittlt'hadhebbnll

I, k I e"I '.1 • d 100 ete W.I Jil! .om. d:zt i. Jt'rhnJ rn al ul~put wa., ,.h,
III elOOI' zwo. Uwsta.at'tl onl tt'ellt OJ Ja.ren on. .lijm d..t in "OOrrtl o\'('r\10ftien h.rd w.u.~rd _ttb,. c.

I 'Zwart wit penti koe, g-elne,rkt liuke,r:- :'('~~ei~~,e~~j~~I~~~~~o~.Y:nnijnh.:.~::!ewortlcnc::t
~or zwaluwstaart, rechtemul' slip, omtrent MII.L." ~ lOeJCMI
,~Jl.Lrenuud. EEN DOKTERS OETUIC1NIS"

1 Zwart bu~, umtrent:.! jar"" oud, ou~e, EEN DOKTERS GETUIC N'IS. '
merkt, EEN DOKTERS GETUIC NIS.

I RooJ bal met kol \'uo" kljr' umtl·ent 1 .. RouthPark. Car']i"'. Soutll..W.~, JII~' 1><1-,1"',.
, 1 .. Ik hcb inr"rd.ud "root ,~~n om ft _duivnl. t.
Jo.ar uud. f~Krll aan hd f"oortf't"","tc preparaat Ol "gh LnkftiO"

Vel'kooping, indien niet gelust, (lP 7,~ter. ~:~u~e~:'''~.1.r::i:n!ij:epr~!~~e;:!~t~f';~':e;::
dag, ~.) Sept.. 1~H7, uIlIlO uur 's mUl'l-{cns. ilrontnutft\·onden. t\:liiddill"'ijlattn.e ,..aa Chroni-'

kM brondHti.; uw u."I"e f. bet eenire m I dat IIIIj te,.
C L JONG 'l Rond vcrlic.htintt ,«ft. Da.arom ,,,,ad ik It. e l..oee"ld tea
, ,I' f; r , ••• lIi.... bl) het publ1.t O&n die un "E+.,h. BroDebiti..

Sell ulmecstel'. 1\ '.t<f-b... t ol UA Joa, lnilatlt ~ la, u._
H t b t K I (.tlcr~. ,

a" "oes l'aI, , A. GABIlJEL. M.D••L,R.C.P»ft~. Edl.buratl.
Tulbagh, I ::il'pt, H,97. L.H.'C·~'''i·Edl.b.rah.

GEBRUIK KEATINCS LO ENCF.S.
--- GEBRUIK KEATINCSi- ENCES.

GEBRUIK KEATINGS L ENCES.

AANG F:HO'CDEN in bet gehuL te Pusrl . ft Rrt i. 7ljVCII ,aod _ K •• 'i\liipC"",b '-_ ...
Vallei, Somerset 'Vest, ovel' de .... h.. ..,.t' ..... kl .. <ld rk~ lt JIf"Olcr dau

I k eoit te ,.aten omdat .Ij on~CMU" .jn h'i;;JdeftI' khtlo, eavel'uorloof( en tijd en te worden vcr acht op ,.u .. ing van Win'" Ho.. t, AIth __ ~illa,"'e. tnlWe
17 Septembel', 1897 om lf) unr v,m, indien ,NI, Y<l,licbtlu. ..'
niet te vuren gelost. GEHEEL EN AL ONCEE~NAARD.

1 Z W' 0 GEHEEL EN AL ONGEE.;iËNAARO.
~waI't en It s, GEH EEL EN AL ONCEEV£NAARD.

1 Gcel OR, rech tel' our Zwaluwstaart, il",.,.~.I'nn,h '.ot.n .... het 0 " ••_1 ....
linker oor winkelh"ak van \'001', ,•• -. H,... t H.. "hh«d en K.. lt ..aJca, Ia LUkj__

1 Rood eli 'Vit Koe, Iooo.do_ ...... pv......... , ... ndI.. ~

1 Wit ell Zwarte Koc,
I Zwarte Koe, pOllt Vfln stuart wit,
1 Grijs en Wit Hul.
1 Rood en Witte K'Jtl, rt chtcl' bOl'oll kort,
I Roode Vaars.
1 Zwart en Wit V!ll1r~,

P. G. MYBURGH, Jr,
Suhutmeester,

• ,,1 ~kllJke LemaDCJerWlb8tO~erntonDIr

~

A. SPOLANDER & GO.,
Gl:.'VA"'STIGD SJ JAiJt.EN

Ch!'Ollometer., Horologe- en DrAkers
Vandu Afsla~~rs en AlTenten .l{KlW GcbovlDflt Darlu.g~ .

Tel. Id. Malmesbury en Paarl: ' Gouden en Zilveren Ho~logcs lD
.. UNITY.' Voorraad Rhoucie4-

':

KO-LONiÁLEWEESKAMËj en TRUST
MAATSCHAPPI!.. --- ~

No. 4, KERKPLEIN, KA;~PSTAD.

Kapitaal, £20,000. Reserye F~dS, £60,000.
,<

WAARBORG TAK VAN EE~IJKHEID.--- ~

"-
,ij

~
~

Heer WAI!.KER.. ,
;,j

DIREKTEUR VAN !liKT
lj.

LOXDEMSCHE TAMDEX j}lSTITUUT
:-0;

De

Lemoenen
Aardappelen
P"t&.1lS ".
li..lkoenem

AAN betjekkingen wordt bpkend ~~~:(~n) ...
gemaakt dat de Heere Onzen gelief, Gauen .. -

den zoou, JACOBU8 FR,-\NCOIS DU TOIT, Pompoenen
(als zendeling werkzaam in Nyassalaud ) ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!
tut zich genomen heeft iu deu nO~1
jeugdigen leoftijd van bijna 27 jaren opden
:-\O,-;I.enJuli. Hij stierf aan .. Black water
fever.' --

S. F, DU TOIT.
A. M. DU TOIT,

Laat on8 een blik' slaan op do gewone draok.en
vlln bet volk bij het ontbiit, 'J'h.u, zelfs indien
buhoorl[jk gemengd, is slechts een prikkelend
middel. Het is niet een voedend middel, en-la.
1\(">(1&18 gewoonlil'k getrokken, laf, heelemaal

Eenl(r bedrag van .&1 tot .££000 te bocht en nadoo ig, J\nJIi~, zelh wannoer van
leen aan eenige i)at&Oer.liJke per- do be8te 8OOrt.e:1 perfect geprepareerd, 1001111
Sb""'ri tn eenlg' deel van Zuid- in 't Oosten aangetroffen wordt, alwaar de Mo,
Afrika tegen bammedanen door hun god1ienat verboden
BILLrJK~ ,RENTE. zjjn alcohol te gebruiken. iunkeJeenMrdit",

___ , of prikkelend middel Toor hej hart. Ze ,·er·
TERUGBET AllItO BIJ I FAAIEMENTE". hoogt voor oen korte wHlede kraebt van dat

orgaan. zonder in eenig zin van bet woord oeu
voedende drank te zjjn. Oocov. De gewone
()(>coaia in geeDendeele een voed ..nde drank,
Deuelh good~h<'edanigheden, bet.zjj in Engel,
scbe of vreemde soorten, worden gesmoord door
atlifl!l6len suiker, wa&rdoorindi{eBtie bevorderd
wordt. Dr. TibblCJI Fi·(,b.;o" 1.8 een voodmme
drank, bevat.tende vier levenslrrncht,heretellera,
cocoa, kola, bop!! en mout. Het neemt de
6ertlte plaats in als een weefl!el,opbollwer: een
a.anbrenger van leveDllluacbt,in 't kort bezit zef.!
dt, 1Jeatanddeelen die een kroohtige ger.ondbeid

G P VAN Z IJLuitmaken. Daar dit een dl".nk 'is met een
• ~ , aangename l1eur, geeft ul vol.doening aan bet

meelt keunge "ehemelte. ZUnactteve vermo.
gen tot beenacheiding goeft kracht l!.lIn de
mug, en bevordert den vloei van bet maagsap,
aD boe om'eTteerbaar het genoten voedsel bjj
eenige maal ook mOl[e zij,n. ze ,werkt als een
oplOllfenden assiDlilatief middel. Al de 1'001'-
nll.8,IDstemedil!cbe]~l1rn:llenhevelen dr. T,ibbles
Vl-coco!l aan, en dr. G. H. H4alam scbrjjlt :_
.1 Het doe. mij veel genoegen getuigenis Jif te
leggen voor de waarde VIIDvi.()()C04,een meng.
sel 'fRn mout, bop!!, kola en C1J'&C83 cocoa
extnwt. Ik bescbou.. bet "OOT bei. alIerbe.@te
preparaut ''Iln die soort in de markt, en Ills een

VEJUFV. BENFIELD wenscht "oedzame drank Toor lrioderen en vol,,:lslenen,
Jl b t bl' k' bek nd __ '- bet beste dat OOIt bet pnbliek a.a.ngeboden

. ~ pn le e ~ ~e.n .. erd. Ala een gewone dran.1covertreft zo alle
dat ZIJ een EendJe-klas Logies Hwa vonge preparaten ... G.~en bUlAh,oudinj!beboort
Op bovengen<MllIlde plaat. heeft I zonder, dien te :r:"n. Dr.. 1Ib,bles Vi-cocoa

I d .- ! ka n b!I alle apothekel'!!, krllldoluert! en {naga,
g~( • !ziinen verkregen warden, of van Dr. Tibble8'

, JJegenenfdie voornemens zijn het Vi cocoa, beper~t, 21, KIlI!~eb:tl'll&t,K<I&pstaJ.,
OoL....-d t.. __ k I... lie IA.la een onieevenaar:de toell! voor d_Ib
~~ te ~e e~ ge ven tt ...~rde, ~I een keung monster blikje VltnDr.
sehrvv of In persoon ~r.oek it Tibbillll VI COCOn. o~ &anv~. g_rát<. t.oe,:ezon-
, Bea-llifiw: Houe..~-T;'- len ,.. "rden aIlU88llli .jdr,,!,• .rndien men bij het

',', - ,II ..~ chrijven, (een poat-kaa.rtJe,.AI .oldoe~, den
• aam 'f1A OM Lew/, Ilolulli al.-[A.lIv.J

DOODBERICHTEN.

OVEHU:DEN op Dinsdag avond
7 September l8~)7, PETRUS EMMA-

:"UEL DE HOURA1X, in I'.ijn 7(J~te jaar,
Diep betreud door zijne kinderen.

Fum ilie en Vrienden worden vriendelijk
uugenoodigd de Begra.fenis bij te wonen
op Heden (Donderdag) namiddag, te
kwart voor :3 ure 'fan het Sterfhuis St.
Philips Straat, St. Janeen's Cottage No, 2,
nuar Maitland Nieu we Begraafplaats pl'r
Spoorweg.

I . TOT

,ZONDAG a.vond, 28 Septemberl 1897,

Yervoer van en terug naar Paarl
Statie met logies gedurende de

I Conferentie 12j() per hoofd. Rij-
tuigen vertrekil:en van Paarl Statie
DonderdRg voormiddag na aankomst
d!'r rE'spectieve Treinen, en zullen
Maandag t.eruggaan.

Die voornemens zijn aan ue Con-
ferentie deel te nemen, zenden )Illflln

md ad'rel! aan den ondergeteekende
niet later dan !li September.
Spoorweg Certificaten tegen Yer-
minderden prijs :tullen dan gezonden
worden,

'. De Meester Is daar en HU roept u."

S. J. PEU,OLD, V,D.M.
Fransch Hoek,

30 August, l897.

Zuid Afrikaansche Scholen.
. ,De aandacht wordt gev~:;tigd op

SCHOOLKAART VAN AFRIKA
IN 9 BLADEN.

Opgeplakt op linnpn, geVt'rni8t "11 "au
rollen om np te bangf'n.

PRIJS
lïtgavl' vali .l. If. DI, Bn!sy, te

.\msterl[am en l'n'toria e!1 l,jj de vonr-
naam~t(' hock hUllllelaarM in de Zuid-
A.frikauIIf;Che }{..pu hliek eli tie Kaap-

t kol(')lIi,~ te bekomen tegen de bUI,tu-
[JI'II1/,ldl' ]'I'I)ZI'I'I.

Afstund doet er niets toe.
Schrijf (In ·t, Enge!Sch) lm!luitende

franco, el'lveiOppe gea.drfosseerd aan
BULLIOI-l', Kantoor van On, lAM

MONTAGU

Vendu- Afslager, Algemeen en
We tsage ut.

GEVESTIGD SEDERT 1870.

kANTOOR :-BA.r'II<GEBOi IW[N,

Somerset West Strand .

hunne OOO,den f,t:idenAan allen die aan 6 J

GEBRUIKT

.Dan.. l'. Oog W'..~r.
HKT FAA.LT NOOIT.

Prijs 2s,-pgr post 2s. 4<1.
Verkocht door alle A.pothe!,en.

MARKTPRIJZEN.
KAAPSTAD.

\'ROIlGE • .t.lI~T.

8 Seplemb<!r1897.
£ 8. d.
o 6 1
o 10 9

_ (l 2 5

... 0 3 1
... 0 10 6
••• 0 2 3

NIEUWE lURKT.

8 September, 1897.
£ .. CL
o lf li
o I 6
o 0 21
ot.
o 12 3
o il 4
o 7 1
o t ti
o 0 6
(I 9 f
o 15 3
o 9 13
014 8
o Ó 10
o 12 6
o v 2
(I 19 6
o • 0
o 1 3

o 9 0
o I 1
o 0 1
o 3 10
o U 0
o 2 •
o 0 6
o 1 0
o 0 2t-
o I II
o ti 0
o • 8
o 4 0
o 4 7
o 5 0
o 0 l~-
o 18 6
o 3 6
ij 0 ~ -

Appelen
Boter
Kool
E.",Jcn
ELeren
Iloenders
Qroaves
Zllurlemoenen
Louq usrten
Naartjes ...
Uten

VER.K:OOPINGEN
A. R. DE VILlirKRS & Co, AFSLAGERS.

13 &pt.-Paarl, negotiegoederen, tuigen, zadele,
ens.

U Sept.-Klapmutsatatie, eerste klas paarden en
slach t.oeBeu. -a

2~ Sept,-Rhone eu Llluqued<J.-, (Groot Drakon-
stein), stuk raten, kuipen, hUisraad, pa.arden,ezels,
ens,

eli'., enz.

Een zegen voor lljders aan
slechte spijsverteering.
TANDEN! TANDEN I TANDEN I

De beer Nolan, tanden-dokter, Heyt.es Matbews
gebouwen, Adderley-straat, Kaap'8tOO., wen8Cbt
ann bet publiek ~al1 Zuid, Afnka bekend te
maken dat ten einde te voor~ien in de aanvraag
nRar eeT1ltekla.'sc tanli~eelkunde tt-gen matige
prijzen bij bereid iAte veT1lcbaJJe~;Het allerbes-
tE' werk; daar hij juist een llIenw duplicaat
k,estel met al bet nieuwsw toebebooren beeft
rngevoerd, i. h[j in de positie de,grool.Atevol,
dl>ening te geven san elke patient binnen
d.. kortst mogelijke kenniAgeving. De beer
Nolan i. een speciali.llt in het trekken -r1lD
tanden, londer pijn; bij gebruikt geen gas.
geeo chloroform, of eenig HlI.A dat bewuste,
loosbeid verool'lll8.lct. Een set tanden kan
Ilemulrt en geJ'&"t worden binnen 24 uren
mil.Adat men Yoom 24 uren kennIAgeeft. Door
middel VlUI bet nr beterde zuigingstelsel, ill het
met nOOo'·.gde wortels of eenige gewnde tanden
uit te trekken. en later kunnen tanden toege.
voegd worden a&II de plaat tegen geringe kOll'
ten. Bedonen tanden kunnen gevuld worden
en f.!dua dienstbur gemaakt wordeD. Het
Toornoemd werk W?rdt gewaarborgd bet be8te te
lirDdat in Zuid-A.frilra.Terkregen Iran wordenleu waarvoor in den ~el tweemaal 100v6O
elden betaald moet worden. De beer Nol.n
beeft een apeciale .tDdie gemaakt Tan kUMt-
matige t&ndenen pjjnlooae uittrekkin!f en heeft
meer dan 15 jaren onden-inding in Europa. en
in dit land ; en hp wil bet publiek doen Yer
.tun dat, hoewel lilDe prijaen billijk liJn, bet
onmogelijk is een beter kwaliteit werk te Tin
den; Conaultatie T1'ij. Let op bet adres: Dtn
beer Nola.n. lleynea Mathe ... gebouwen, Kaap-
.!.ad.-[Anv.) -------De drank van het volk.

DE ZUID-AFRlltAAN
YDtEP.IGD Mn'

ONS LAND.
DONDERDAG. o SEPTEMBER.

RHODESIA'S KANSE~.

dat ti' niet gelltl(·", watt'l' \\'a~.
Het iR WRRr dat el' in (~azalltnd en te

~llkeluoorn. nabij Fort Charter, boeren
kolonies zijn, doch de heel' BELOU,; zegt
niet hoc fl'oot zij zijn, noch hOtlvelen
terug getl'okken zijn, en waarom:- "Dit
ii! Rhodesia: el' il! hoegenaamd geen bou t

om huizen wede te bou wen; zonder water
\Vat betreft den lanllbou II': geene betaal-
ba.re goudmij nen: paarden en vee,ziek,ten
overal. ell paa('den ~oowt'1 als ezels sren'en "I

eraan: sjlrillkbl\lIen ()\'el~ll en in groote
zwermen; runderpest som'!, die de beet'.-
ten wegma."lit; eu genoeg koorts om alle Il
te uene(ligon. Waarlijk, het is een
m0del land voor landbouw en koloni-
sati .. : Het i8 een guede.laal:lte toevluchts-
oord voor huizelo07Al armzaligen. Iudien
iemand op mijne aaubeveling naar Hho-
desia Wl! gaan, voor landbouw of mijn-
untginning, zou ik het ala een onvergeef,
lijke zonde legen dien man beschouwen."

Dan wonl Ue hear HL.~I\.E aau dat het
gcenszinR zulk een ono\'erkomelijke.IDoei-
lijkbei"l is om machinerie pel' os,on wagen
te vervoeren, indien el' maar betaalbare
goudmijnen "ijn om er'mede te ontgillllen.

"Met betrok king tot mijn ge 7.egd 2, dat
als de t!poorlijn de" boom" geholpen zal
heubt'n le flan alles gedaan zal hebben
w~r er ooit vun verwacht werd, welke
aanmerking de heer t:;ELOUS zoo VI'668e-
lijk vindt, slechts een paar woorden.
RhO'lesia had zelfs niet in haar beste
dagen een blanke populatie van meE': dRn
G,OOO. De Witwatersrand goudvelden zijn
nog niet een deel van Rhodesia! Het
was allen duidelijk dut Rhodesia eene
miBlu.kking was wut betreft landbouw en
mijnen. DtJ Gecharterde Co. Wall in
een slechten reuk. Dt' Matabeien kwa-
men in opstand tegen hunne regeerders.
Alles WlUl verwarring: financiëele onder-
gang scheen onvermijdelijk; iets moest
gedaan worden, en dat spoedig, Zoo
werd de Bulawayo-M!tf ..king spoorweg
begonnen f'!l "00 snel mogelijk gebouwd,
Wij hoorden spoedi.g van "den held der
Matop'pos," een "Vredes-lmktaat" (gekoch.
te vrede), en men k ,'eeg een zoogenu3.rn-·
den vrede, en het eerste get·aas van een
groote 'boom' werd duidelijk gehoord,

lo Bulawuyo syndikaten begonnen zoo
veel claims mogelijk te ~oo.pell; vrospek-
teeruE'rs waren gereed ze te Yt!orzien ;
alles werkte 8amcn,en spoedig wuren vele
pl'O!<pektussen gereeu en achter I!lot ge-
zet., wacbtende op deu grooten dag, uen
dag waaro}! ue spoorweg geopenu zou
worden. Ouder de wet de); Gecharterue
Co. neemt ze de helft van 't vendor-KCl'ip iu
elk eigendom da.t geflQteerd 'wordt; dlls
is ze met de andIlI'en betrok.laln, en ver-
der zal ze in smat zijn gedul"enu.e de
'boom' vele 'stands' tegen hooge prij-
lien te verkoopen, en aan 't eind een rij-
pen oog;ttin te zamelen, a..u den Britschon
goudhelegger niets van intrinsieke waarde
latende.

"De spoorweg moet ondersteutW wor.
den. De inwoners hebhen ge~ geld,
behalve wat zij van de Gecharterde en de
syndikaten krijgen, dus zijn hunne he-
hoeften nood wendig gering. Indien er
geeue betaalbare goudmijnen in 't land
zijn zal el' stellig maar weinig machinerie
ontboden worden.

.. Thans erkennen allen dat er geent!
betaalbare mijnen zijn, en het ill stellig
en zeker dat al ue kansen er tegen zijn
dat t"en ooit ontdekt zal ",,'OI·dell. De
heer SEI.OUS zegt dat hij niet gelooft
dat het land ooit in st.aat MI zijn
la.udbouw-produkten uit te voeren, en
hij heeft ongetwijfeld gelijk. Wat is ,'I'

dan om dezen kostba.ren spoorweg u:
ondcNtetlDen ?
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tt.tien DIt taJrj)ke dlltrilrten - oYer tot de
partIJ der verantwoordeliJken Dat pt aanlel
aiDIl tot hefllge aanvallen op hem door de
antll! ID de drukpers Z" leverden &elf. een

pet1h. 10 bj] den '" etgevend~ n rand z 10 quail
floot le betwJ3tende en eisebende dat hU ult het
parlemént zou worden geweerd Voor de com
mlllllie van ondersoek die naar aanleidUlf nn
de petitie werd a.angesteld werden "Jne geld
zaken publiek en baarfiJn ult.&epluilld met hei
gevolg echter dat bU Ion &etel behield Maar
bona gelUktUdtg 'rof hem een andere CDernstl
ger beloeking De toenmalige "."'nt
th_oner geuera&l werd mnkllnnlg Een
groot tekort werd ID Inn bl ontdekt
en onder 'une papieren werden een~
cheques ge.oooen geaamenllJk .oor een
groot bedrag en onderteekend door den heer 0.
Boubaix Dese beweerde dat hU DIet. achuldta
11'&11 u.n deo hoedel van den kranksinnige daar
hV allel! had "'rugbetnald maar dat hIJ onre10k
ktg had versuimd de cheques terug te vratre0
Een ache wert! echter tegen den beer De Bou
belX IDge.teld .o"r de betaling nn het .olle
bedrag en het hooggerechtahof deed uJtapraak
tegen hem Het onvermlldeluk IllVolJl W&ll dat
hU sich DIet weer .erldesbear IrOD.tellet voor
het parlem'lDt en 10 1875 ophield hd van deo
raad te IUD H J geraakte te.en. In groote linaD
tieele meeielijkheden die nog verhooid werdeo
doordien hU lIJne te Dneankerbeal op militairen
grond gebouwde etgendommen aan de regcenng
mOett al.taaD na arbitrage .oor een lOm ver
onder d. door hem begroote waarde EeD be
roep desweae op het booggerncht.hof hielp
DIet eli een ander op het par le
ment evenmID HIJ erlangde echter eenige
YergoedlDg w~1U' aaD het land bewezen dIen
sten Doch DIet lIenner om hf'm no Ianednng
nut te "lIn De laala~ la.reD zUnl levens
moeet bil met een Reknakie geaondbeld 10
treurige omstandIgbeden doorbrengen ZnD
eenlgen loon .erloor hIJ lang voor ,un eIgen
heengun HIJ laat eobter twee dochters na
dJe baren vader ID z In kommer en verdriet
trou. verpleegden en bustondeo tot het Iaa~
ste toe

De heer Do Rouba J( was n deo tud van zIJn
voorspooo eeu gewllhge helper van allon dIe
zlJU bulp ~boefdeu DIet alleen met 'I n beurl!
maar ook met 'line talenten HIJ WI&8 Jarer
lang voorzitter der directIe van de ",olon alo
w_kamer eo trustmaatschappu Ook de Ned~r
dUltsche gemeente van Kaapat.ad diende bU
eenllien t jd en wel alJl diaken

De begrafeD~ g~hledt hedenmIddag
lUkstoet zal ten kwart voor dne ure vertrekken

het sterfhUIS

N ' II J klu zeker DIet vao bet vervoer
I l:!-'l:1I:! iers leven want nr zal 8p06cohg

"lJn UUlI e 1\ verz iuse] eeu tIJd
Uf' menseben kan UH leldeo doch

kil narogelijk lane duren AI de
Ie entr men die naar Brrlawavo gaan
ten leJig- n tar Mafekmg terngkeeran,
J stautic van 5GO mijlen Ik vrat\g

t r waard or moet laze kostbare be
Il j ke u \\ aleude spo orw eg ondersteund
rden ? De draadtrekkers bebben ruets
\ r li eaeu en alles te wmnen, want bet

, rdt v er w icht dat de Engel~chen voor
s 0< rw eg zullen betalen e venals voor

( echarterde aaudeelen zullen
Rhodeslaansche mnueu zulten
eu de wenllge ultverkoreOt.o

pt falen van de laatste kans ge-
k tt' uiaken Ik herhaal dat wanneer

boom gebol pen zal heb
Hl hj uil gedaan hebben dat OOit
, rd verwacht

p lf lemen t dat bet tweede Bula
I rw eg kontrakt aan t einde der
J -ordreef zouder bet naar een
Il tt' tt- ver", IJzen zal bet genoe

LI ruak LI geholpen te hebben de boom
r deu DIt IS natu ur lijk indien
Br .unl recht 18 In zijue beoor

s September 1 rr7
} ene pu blieke ~&rj!ftdC}1'g "erd heder -g e

houden III do Jluftllal alh er om den IJ -cr 0
do '06 lt rbie te onu 0(100 en ,ur,c pot tieke
ge' 001"n8 to boo 0 staande de n <""" ido
verk ulOg voor lode 1 to 1«
raad voor dees Kolunie 0 nW('ut I f) stem
gerechtigden u t doze wUk waren
wo<rdlg

lie heer Stnffel Albertun Ills voorzitter der
Bolldavergt.denng .,oor dezen tak nam den voor
sutterutoelln en stelde den bee Rub e In eeno
kor~ en kellllaCbtige &arlIIpraak der vergadertn,;
voor en heette hem Uit naam der vergndering
seer welkom

De heer Beb e het woord numende seide dat
hU hier overgekomen iJl op verzoek en WQS

zeer vereerd gevraagd te zun eu me de In
gesetenen In kennl8 te ktmucn komen HU
r.aI een kort 'l'erBlag geven "an z me pol tieke
gevoelens Het za) een leder r Z JF! hem
vragen te doen maar hIJ aal onbew ml eld oor
S!JDC gevoelens Uitkomen el niemand dw ngeu
om voor hem te stemmen H I oescaon wde dat
de belangen VBnden landbouw van de ac kolon e
tot dil eerste zl ken van 0 er eg g n bet
p61'lement behooren eli dat -om d e belangen
behartigd ~ sren een boer naar het parleme t
behoort gesouden te worden om toe te zrcn
dat de landbo lW bevolk ng h ,re rechte,
krlJgt Daar UI onder anderen zeide h

De brood en vleesch agitat e Hl keurde
deee ten sterkaw ai op poli tieke cn anders
ironden

Opvoedn g H J lelde de f.ot>komst van de
Kolume bugt geheel en al v 'n de opvoeding
Ollller kinderen af en bet W81'6 te we scben da.t
ouders de hooge noocbakel Ikhcld meer daar
Yan leerden IDZleD HU WIlde vooral meidlOg
mak n van de landbouw school en h I kon van
OlldW"VlDdlng of. reken dat die ocbool een ID
nch lOg 18 waar ouzo boeren&onou en docbters
eene OplCldlD1!' o/Ct anoen dIe hu n I w t.: rbeld
milk n de ruggeg aat der Kol" e te Z J t Is
lammer dat er og Z()(Ju .te k ,ooroordeel
t"ge IS

Brand. akte we Daa
tege waut nIh vel d ~ e
ken een ~cker tjeel uer Kulu ~ n ee an Icr
deel werk t zu zeer nadeel" V()(Jrdel s ba (Je
boer

H II uor spoorwegc
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drank belastlUgau gemaakt, en de drank
" t voor Johannr balg bestond voor de
\ lSll1piJlng IU de mil kt en de induatri
ëele co "lUIS 16 heeft ~eI-app.)t tpl' li dat
le drankwat , IJ 1111(; uiet behoorlljk
wordt uugevoerd en dat Je mijuiudnstrie
werkehJke grreven heeft met betrekking
hiertoe VI agens tonwettIg verkoepen
van sterke dranken aan kleurlingen

Behalve de HO }IrlJs -- te hoog en
dlentengl!volge moest er een reaktie
komen - wordt als een reden van de
verslapping genoemd De handelWIjze
van de Kolomale brandewjjn maatschap-
PIJ Deze maatschappjj werd opgericht
met bet doel de brandewijn mal kt te re
gelen doch aommrgea beweren dat dit
doel ontaard IS en dat ze 10 competitia 18
getreden met de WI]nkOOpers Men zal
zich hermneren dat z1J ook brandewijn
kocht tegen £40 per legger zeker niet
een manier om di brandewijn markt te
regelen

Op de jongst gehouden vergadering van
aandeelhouders \\ erd besloten dat de
aandeelhouders behalve bet tiende ge
deelte van bunnen oogst aan de maatschap-
PIJ te geven ook a andeelen zouden nemen
Voor een deel van den prIJS voor den bran
dewijn dien ZIJ dit Jaar roan de maatschap,
PIJ zouden vel koopen Het gevolg II:!dat
de maatschappij deu brandewijn goed
koeper krijgt dan de wijnkoopers en an-
dere IDaaL5cba.pplJen en dus In staat 18
goedkooper Uit te verkoopen d ID de gere
gelde bande laars Het spreekt .an zelf
dat bet gevolg hlel'Van zal zJ)n dat de
markt zal Jalel \"ant ue WlJukoopers
zullen mill Ier voor het I u \v prodrnlct
geven om met de Kolomale bl ande\\ IJn
ma LtscbapJ.l J te kl!nnen kompeteeren
\ an 'er~ch !lende kanten bebben W j vpr
nomen d lt d teen redpn IS wa lrom ue
brandeWIjn mal kt tb 1I18 zoo laag IS

De \ on tter Utll I lektle, ln Je Kolo
u ale I .-.oLDdewJn m lat~chaJ.lJ.lJ IS 0 k
V lOt z tLtH del II ek te, n Je Paarl Iierg
\\IJn en BranuewJn ml.Ut&::hupP\J De
eeue maa ~chapplJ "eIlI opgel"lcht llJet het
10,,1 Ut:> JUal kt te t"gelen ten gun~te \all
dtn pro 1ucent Je andel e IS een haodels
lIlaal~chal-'P\J lie een \\ InlSt llacht te mOl
ken afgtzlen van :It) direkte belangen v~n
den bo"r MIi;~chlen heeft Ul[ ft lt el ets
mede lt' Joen gehad om de Kolol ale
brande I JU ma Ltilchappij van doel te d en
\ eranrienm

B£LANGlJfHII~~Dt N III het
1aAd .erwuaen wH naar
namf'DI den afdeelllJgaiud aJdul§illbcl,uden<lil
dat genoemde raad .oornemens
he den gooverneur te
YlO den hoofdweg ~ aJUlten en
lo de plaat. '" ltellllD

GRoon ScHUUR de plaat.
Rhode&, werd Maandag op
arts .oor pnbhek verkeer
naderende runderpeet
wilde dieren te Groote
bear en alle pogmgeu lullen .ordtsli'il~lI'e'wtlld
om de runderpeet al te keel'en

MAANnELIJKSéag VERGA DEBING
SEP.TEliBER 1,*/7

Tegenwoorihg de hoeren Mocke Ilue Tre
gldlfn Powrlt! Jenkinaool 0 Bellly Bllga
Melhah Allan, Hofmeyr Langennan en de
IIeCletari. de heer Lind

De beer J C Mocke werd tot .oorlltter ge
kOlen bjJ meligheid vaD den civielea com
DUUaI'lI

Notulen der .onge verpdennr gelezen en
goedgekeoN. Het leien aer notulen dll1lrde
onge.eer IIi mmuteu en de voor&lt~r gaf un
de hand dat de secretari. ID vervolg sl~hts een
resumé der notwen &&I voorlezen

Dit werd besloten
FINANCIes

De secretam legde ter tafel de rekeningen
YIn lion raad, waarUIt bleek dat er op 31 &ug
1897 een kredIet balarut III de benk W&8 vaD
.£3 939 11 8 HU legde verder de halt Jaarluk
ache rekeningen ter t.tel die goedgekeurd en
geteekend werden

W£GE:O>
De inspecteur van Wegell legde lun rapport

ter taf.1 waarUIt bleek dat de wegeD over het
algemeen ID tameluke orde waren

EN RONDEDOSCUWEGtN
vroeg om 2 rollers voor deze

MUNICIPALITEIT
VEhGADERD,O (lEUO DE:\: I D'~

7 :Sl::Plf uuzu 1&1

TC;<81"oorbIll de r oorz tter (de heer Bas
mar) ou leden <le heeren J F,clc en V n mom
wlistom

De notulen Vin de vergaderingen gehouden
op 24 20 un 31 Augustus, werden gelezen en
goedgekei rd

De heer A J Roux verseheen ter vergade-
rmg lil zake bet graseu van ztJn ..cc op mumei
palen grond verzoolrende een zeltere lOlO per
Jaar to botalen al. licent e gelden too einde aan
do eiscl P!I der wet te .oldoon Do heer Roux
b odt aan ..oor v if-en tw nng .toks ee t-e be
talen voor de maand Sept-ember uitmakende
de som van !Is 6d welk bedrag door den raad
word aange omen

D~ teer J H Groenew dd verseheen ter
vergaderu g '0 zake zeker onbebouwd erf 10
Ar dnnga straat behoorende <la de besren
lome St urtaford en CO VK Kaapstad
aan emende I verrolg de ~I,,,mng op gezsgd
st k grond te betalen '\\aarm de raad genoegenDE IAMILIt D C DE

boot III Dinsdagmorgen 0 .. Ulrlll'tsJQj'mEID
D C do Waal met baar
Eenqrenoemde drie waren
III Europa en 'uu overal
ben bun verbluf IDden
W U weDIIChen ben allen welkom
land

de zaak naar bet comité te ver

" 0
ek percent

H ." I r -In ee kolom u
uitgave ze~! onze tiJdgenoot de ti,cw,,,w.<t
dat prachtige regens daar ge al
hamels blDnenkor~ weder te
~uu en n eon andere kolo 0

de droogte st"eds voortduurt en
versoheurend 18 IOrnmlge dieren te
UI geen naam voor ben

ONO!:1U KKt s -B J de paarden w~..... n"A
KrugeJ'lldorp bIJ .elke !{olegen pavtl
joell mlt.orttll en een kmd gedOOl{ en andere
personen erg bezeerd werden !p~gilileen ptLard
<net een .Plder op loop Het "",,'cd "prong
over ccn munr 10 de achterplaat~ v"lJ zekerer
heer De Vllhers Het rIJtOlg'" erd &a\'! ~phnterfl
gebrokelI pn de koetsIer die afgevailetP was brak
.un been ~

111001<0-Een zeer bru t LIe moord ~ gepleegd
door een kaffer genaamd :Mapura !ilIa op het
Valde&la zendlng.tat on (Z AR) 'll;oont HU
be..chu1dlgue eerst eene katférll1ud zif;p oom be
tooverd en gedood to hebben en ~ h haar
ontm lette aan de a dere z de van ~t .t ItlOn
v el bU baar nan met een bUl en .ne~ haar nek
af wodat .Iechts een stuk vel het I o~ n 'n Iret
I ch"am vn.s!h eld

DItIE ~ l~~E~ I~ t
morgen II w~rd een b >ot va de .illeer f Je
(ruchy hoofd va het tohu. voo~~a.trozen
.ern ",t (] t nformatle ng ..wonr eqjbllJkt dIt
de boot een kotter door dr c peroor ~ gC'lolen
"erd dlo vera Ident"ld worden ~lfir Port
Elizabeth or mede gegaall t" z Jn ~"t woder
• gedure de de la.t.te paar d .gen ~o 0 .tu
m Il' geweest d lt men 'reest dat d'0 bool let
ot 1.00 hebber kunt e doo ....t:\a.n
E,~ 0 fF r EI1-Velleden ~ck "crd

ee groote tuger 7 oet la g en b~e tn <len
balf oet ho Il' op Polgr msherg ~ i\ R II
een .I'g zer geva.nge I el nil eomge ~o aarl ,ke
oor allen werd I ".tgekeerd n'll! ct I et

.1 gl zer aan • n poot De heer 8~ rt dl.,
en geweer h ,ct ""loot bern door j1et hoofd
en met de hulp vun de beeron sairn ek en
A S ,art de gelnk Dav d met kl n gewa
pend warer "Hd hl) a kant gem L

EEs I ~~S AL de zoor noodloth~ ge olgen
ka hebben IS te AuberViIl ers (fJnr I') ge
pleegd t t het gasLhmB aldaar z n ~ kon Inen
gestolen "elke tot het doen an p~fnctnln
gen met smetstoffen van ver8Chlllen~.Il besmet
tel Jke z akten kroep d pi tt er t s tllPllllS ent
"alen IOge"nt ~Icn begrllpt hoe, eel\bngeru.t
led deze dlefsttl heeft verwekt e~hoe t an~
men nu te Parus s ..oor heL koope Itian kon,
nel Voloens de dokter!! lullen de z e~ek emen
als de konune wer good gaAI' wrd~ gegeten
geen hl der doen anders vel
il J I f Z \ an het rondgaa I~e hof te

JtouJ(vtlle 0 V S III de orige \Vi stond
PlllhppUH J C "wancpoel oen bo bescbul
dlgd van bloedscbande De beschul g ng w"s
gegrond op heL fe t dat Swanepoel1i trouwde
en nIH man en vrouw leefde met §lUll nICht
Anna lIarla Swanepoel De ,ade!tvan het
echtpaar z lu broeders en de Dloed zusters
en het huweluk werd gesloten In de aapkolo
me 10 "trIId met de VrlJsta.atsche «'et en na
dat de volk.r:Wod gewelgord bad m.rt bizon
der gc al dl8penuhe te vcrleenen {lDc Jnrlc
bracht een Ult8praak vnn onlld uld .Ult en de
beschuldIgde werd ontslagen '"

PlAIU.8 LIE:srucli VIN r f\ "I tlW'IUI.-
De Londen""he correspondent vaq; de G I ,
7 '" schrIJft - De op nies an den 'Ht"r Faure
zoo tis u tgedr ,kt aan de Paarl (ovelillekabeld)
hebben 'eel de illUdacbt gettokken ." IICbUIcn
algemeen gUIl.t g ontvangen te w~den oe

lnbe hp.t <terk.te Rbodes orgaan ~o~t dnt
.cherp gezond e tand en ecn sLerk ~t Ilotl:!lIIe
I • Jne annmerking ~ bupeuren zlJ'Il' en 'oogt

cl bJ op alle pUI ten betreffende del'ntwlkke
hng van d .. Kol n~ .c1/lInt de heer ~ure recht
t~ .taAn on het ~ te hopen dat ZIIIe vw.achtlllg
betretTende de meuwe Kaa!,"ebe fl'~8tnl ut IJ

bill vol ge" cht I de reebte plaIlU! zal heb
ben ~

GI f S \r ~U -De Zoutl lUb y Re
e" deelt mee dat vel'llCherden burg", van zUn

dIstrIkt ZIch per brIef gewend b..b~1ij tot Rho
de. tenelDde dezer weldoener van Z\~ld Afnk"
te bewegen om tIS hun vader op !<o*red611en
bun land te ge~en Genoemd bladwree8t dat
dIentengevolge, eIe landozonen de Z'liA Repu
hhek ~ullell terlaten Ziende dat It€Rbod6sla
geen land meer beschIkbaar 18 vo~ do arme
Iied-t die onlangs te Bulawa)o daaro vroegelI
18 het maar mu waar.!ChlJnllJk da~ de ou tpans
bel gsebe applikall ten succes zulle~ beboon
VoigelIl Ueute • berIChtgever n Bul~nyo lIJ! al
het brui'kbare land beZit, an 8p"~~lo,,rel de
eyndikllten 1

RE 18fIlA1H \A~ KHZI RA-EeDfoot IIJUI

tal IICbedules die mgezondel1 we n w.aren
DIet overeenkolIUltlg de "ot lIlIjevul en kUl
neil gevolgel k !liet 10 IllLnme k ng \ilomer bIJ
I et opstellen der provIS on061e II 8~ In \ eie
gevallen wed dat deel der st hedule. d lt door
a.pphcant-en zei ven mOt,,,t wor teil lid tld door
lloderen Ingevuld 111 andere genllê!J' werd de
atte8tatle clausule I let behoorll II. "vvuld en
In eenl_gtl gevallen g,ven de applt~lIten een
bellOhrlJvmg \ IIn kwnhficatle welJet fe teiIJk
geen kwahllcatle Il! De rej!'18tretr ,+bte lal
apphcatlet '()I)r relp8tratle ontv.n~n aan de
South Afncan Cbambers ol"' VrIJ<ilLj,?:;enZatel
dllg In deze week " I IJ .J"ll t1\)t 'Ii rIJdag
'Volgende week en hot 18 "~I ~chelull' dat po
IOnen die IpphCllttQ gprnlll\kt hebba~ behnht;
." die Inlke niet' heLJben gedll&n ~CI zulloll
venekeren dat hunno aPr I ClltlU8 ~gonomon
en hUllne I a neil (p de IjJ.t gepla Ite llW

Cl AKEKONTW.J:G
De heer Powne lel dat de Claremontweg ID

lCer slechten to6lt&nd WIl8 De weg WIUl be
paald gevaarl"k De tramweg maatschappiJ
moest den '" eg ~gen 30 Au«uatu8 gerepareerd
hebben

WI SH£IIG "EG
,De heer ~lIan ""I d,,! de tOOIItand van den
hoofdw'r scliandaltg wu De Tram weg maat
IICbapPIl was er verantwoordel k voor

De heer 8ófmeyr dacht dat de ....erkpartuen
llIet het werk good deden

De heer Powne dacht dat bet I utt.elo08 WU
grUis te gebruIken )p de wegen H I .tolde
'oor dIt 10 vervolg Macadam gebrUikt ""I
ol orden DIL werd besloten

De beer HUllO was ten .terkste er voor
ma.cadam op al de wegen to gebrUIken fin

st.,lde voor dilt DOgee8 mach II e 'oor het ver
m"len an gruIs zal worden lOge, oerd

De heer Hofmeyr zei Gat men DleL een
maclune kon werken HIJ "OUvOGrsttlllel dat
de kwestie n Lar bet comlt 'orwez~u worde
voor rapport

De heer 0 Retlly 8econdeerde bet amende
went HJ dacht dat de tlld gekomen W!UI om
g"lllllet grul8 van de Paarl te krugen oor de
wegen

De heer Hare zei dat een tweede vermaler
noodlg WIllI om te worden gebrUikt al8 de all
dere machIOe onklaar raakte HJ dacht ook
dat meo gramet gru I. moest kr"gen

De heer Hugo trok • Jn voontel terug en het
amendement werd aangeuomen

De heer Stephan vroeg verlof Vol af" ez'g
hetd 'oor twee maanden loegest..a

DE I I RIA I RlO
RapportAn der verschillende comités werden

ter tafel gelegd Gerapporteerd werd dat eo
deputatIe bJ den comm !!SarIS 'aD p Ihl eke
"erken geweest Wa.8 lO .ake den herbou w der
Mon,tagu e Victoria brlgge Sr hn es
had hulp beloofd el ee vot lm "lJ dank aan
1em werd an"ll'enomen

Da beer 1Jelbsh ,erd gevraagd 4 m ezels
loor den raad n te veren De heer 1\1 "'h.h
le d t ze hier Ij'ele erd konden wOlde tegen
£ I{ per ezel

De laad g ii toen IJ "om t I het ant ek
de .pek teu om cri "g

81' uk

kei t' nJIl~t mlt <,ene \\:1<II"SChu
t Br !.sche pul lick € 0 des hee

\ K ES bettllgtng dat bIJ onpaltJj,-ltg
Jaar h J nlet~ II Rho lt ~II te W ID_

,erhezen heeft

ALLERLEI.

ch
a

GEMENGD NI~UWS
LET v Et -Te bekomen te Leeu yendan8

dl.tr Irt Uallllesbur) tegen bill, ke pr zeu een
30 tal P -acbtige ezel8 d rekt UIt ~ oord Amer ka
nge'oerd

DI 'ERlIlARD! I ()( El H ltZAlIE ~G van W I
len den Du t&cben natu~o",cl er Brehm "
door baron Rothschtld gekocht voor een der
museum8 te Londen

ol

Het ministerie
D Ili!dagm rgen kwamen 8 r Gor:lon

::lpllgg en Jr re 'i\ ater biJna gel jktlJdlg
to KaaJ.lsta I telu~ eer8~lnoemJe nIt de
I ed wel mende lncht en de opge", onuen
he I ,a lf' Jill le feestvIerIngen I~ an
1 t JD oLmJ 'aal d nder

e
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te
l ....s..
,dleu

Kandidaten voor het hooger
hUlS
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t K < -0 pracht!{e ezel pa.
-\.rr er ka an gekomen en b na I h mden

bool7 zu lie np Znlerdag ocl;ttend I r dezer op
de Parade Kaap8tad e ko<'p aal gd:ooden "or
ue en '\\elloor Ic ~ell>ekendo firma J J Hof

~~ -} n Honrl.bl t daat
(Sielie bo.d 1:1 te \\ el

il te PJ..1 1)

PIeter Eman uel
RoubalX.
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h. lE~ ~ I lARPE\ -Er hee .ebt een
epldem1e van nRuenlil onder de paardun ID het
d .. tflkt Somerset Oo.t Zoo ver z Jn er ecbter
un!! geene paarden aan le ZIekte gestorven
I en dessert lepel cbloor,out vali pot "",I wordt
aan bevol ..n ale eell geneesmiddel

DI Kfl:o~N 'Vu Graaff ReIDe! die door een
van .une patlenten beschuldIgd stond van
kr m1Doele aanraudIng 18 door het ro d~nd
hof vrUg""1 roken Dr Keegan wOld~ zeer
loo;: geacht te (raaff RellJet n et alleen als
een geneesheer m rOil .Un vele weldaden

K t ~ ~ '10 f v , ""hledt door de, "ceretar •
dor ehn.telUk J ngelmgs vereen gmg aan de
Pu.arl dat de eerste algemeene ja lrl Jkscl ever
gade'l,llg n' erballd 'an genoemde vereemgmg
aldaar pl""l!! hebben lal op Donderdaga ond
16 de~er e wel ID de zaal der vereen g ng
K "lr :'I I RH.. lr f Advokaat

UcGregor de de Kaaptitad.sche reg .tratle tot
hIertoe hooft waa genolDen heeft bevonden
dat hel hem te vcol w~r" oooft !laDlen met
.une :lndere '\\erkzlmml eden Advoklllt JODes
.11 w!illl"8ChUnluk IJL JJ plaat. aangestel I wor
den

BJ!: ~s "AAR Rfl DI'M l -Wil vernemen Uit
,e trouwbare bronner uat er n de noordeluke
dlMtr ktell 'an de Transvaal afgez IUten Uit
llbodes a z In om an de boeren over te halen
n t noorden te gaar wor en Hel l~ te hopen
dat men gotd AI nadenken 6ur men d t ann
bod aanneemt wlint als die mcnachen daar 10
t woeste land moe~en gaan wonen dan kan het
.un dat SI! nog lager &ullel "Illken dan ze
I"e<l~ gevallen .Un De repnbhekon bebben
burgers Doodlg en de toekomst, un RI odClila
s nog heel onzeker ,\I.s de bewerIOgen
van den heer Blake bewaarheid worden dan
wncht hen die daur tntrekken een armzaltg
lot
MAIl t:l\llllY \ERGADEI ~G -0 n.dag laat.t

loden \ erd de ,n.ngekond gde ergadermg te
Malme.bu) J{"oouilo onder 'OOI "Ittersél ap
'an den heer J cobus ~m Its De heer 1ho~
lA w LW \ "aR ook tegen"oordlg doch nam
geen doel n de d SCUMle De heer J A
Ioehner L W R vn. t eer.t au ann t woord
e z. de dnt de wIJn en koornboercn omen
m o~ten "orken om bl de TrnnsvlUll aan te
dr gen de lJelastLDg op kolollnle produkten
opgeheven W krugeI!. Nadat de heeren Waiters
eu ~m th gesproken badden zelde de hoer
Jacob IS Lo lW dllt h het DIet een. '\\ 18 met de
o ge "prekers De Trans a,,1 kroeg slecht.

.£ lU~ (JO) jnarllJks door de belllltJng op kolollllLle
pr xl ]kte Een ver.cb I ten !,Ill 18te Tan !!Om
111 ge kol"n uie produkt n word door de rel' I
bl ek ge Ol""k t WII dr ge OJ pr lek 0

~u prc"ldcI t Kruger zal ar twoOJdo I,l,
eerst yoor 0 • c go I dLur loo.ten veege II
do dr ft en kweslle werd de koJon aJe prouukten
u tg""loten eo toen beweerde n en la! het een
erurek , g der 'ODvent e \I'" Iedeput fie

be.t ode u t do I oere J " U" n" W" I
tOM!werd benoemd om I aM te J ~ .,1 te
~llUn om te On IerbalI ielen Ook lJ .Ioot meu
do OIIlmenlferldng der omlrSiende dUItrUlteIl te
InUaeQ
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Kuhn (B Carnarvon VWLona We.t)
Go IWS (B JansenVille)

D P van den Heever (B Rlonosterkup)
(, H MIl:L8dorp « na.fT Reine)
N van der Merwo (il It ehn ond)

6 ~ J no ns f I KE I IU -
1\1 J Pretor US (B lIlrddelbnrg Pbil pstown

Steynsburg V l!Il teratad Bnrgersdorp)
lJ P Hn den Heever (Il Venter"tOO Pblhps

town Steyn.burg Burgersdorp)
Wlen.nd (13 Phlhpstown)

a ZUIOt oer':1 IJKI "KEI -F.~ft Bondskand
daat Niemand nog gencemd .)lIe B

Oude looen -
Belhngan (U ltenhage)
Wilmot (Porke Eh~abetl )
Dolley (Ultenh3ge)

7 Oos EI/KP IUKI I -I "n Rond.kaRdldlULt
JIl J de Wet (B Ahwal ~oord Lady Urey

Barkly Oost)
Oude leden-
Bradfield
Peacook
Uil K ~ , Wf< -Eén I I
T Mara" (B Gr kwaland \. e.t)
ROBe (oud hd)
1:11 A' I ~l II "I -E~ hd
lIa8Sforther (oud Bondsli I)
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CALEDONSCHE 1rIUNICIPALITElT. ','LDR( DEERIN6 hLEFBJNDER~ til oonST' MACHINES. PRODUCTEN r
zal I De meest verbetcl'dB Oogstmachines in de Wereld, PRODUCTEN!

'LIBERMAN
i_)lliDEN de vol
U Koloniale en
Prod ueten tegen
markt prijzen.
MIELIES,-Geele " Horsetooth,

Kleine Monte V ideo,
Koloniale.
-, Rog, Haver, Garst.
"Koloniaie Haver en Alfalfa Hoo

in balen.
Mielie Meel, Olie Koek, Groene

en Geele Erwten, Linzen, Boonen,
Natal, Zwartbek. Van Zijl, Roode
en Witte.

Aardappelen, tafel en moeren van
verschiedene soorten.

r 1~
ï

p
(Voor d

MAANDAt
j

Do beer M
!) I!.. achterget.
van Pieter "
voor do ...erd ..,

De ItIUlk w,"
A.dam Be'

n.~mdrieDSW
dr8€ in de p'
ten ouscbuldu-

Adam en .'
beboet met Iu-

Daniel Dan
in Bredutraa,
dagen broma ..

David Jatt'
wijl bij in een
f)a(.r zon pr
ontl!Jagen met

nrx-

KENNIS(jEVING geschiedt hiermede in termen va,n S~cties 159 tot, KENNIS geschiedt ?ij dezen, dat e~,.~e·'Pl:1blioke
16;~ vali Wet 4·) van l882, dat op een vergadering van den I gehouden worden 10 de Hofzaal alhier op

~llIuicipulen Raad, gehouden op Woensdag, I September, 1897, besloten! , ',,' \
\\'L'rJ OlD de toestemming van zijn Excellentie d;'n (jouveI'~eur te Vragen I Zaterdag, 11 September
voor' de opmetrng' van de voltrende erven O'elegen ren dorpe Caledon, en voor 9' .

,r, o '" keni d"I"; 'rg UUR VOORIUDD:AGuuthorrteit om deze erven te verkoopen YOOI' l'e elllng van e lt 1l11IClpa-, '
liteit, met het doel OIU beter V(lol';:iening te milken VOOT' het bezorgen van' om te o\'erwegen welke kandidaten voor het
private waterleiding ann elo iugezetonen van genoemd dorp, alsmede I onderst enen.
\00[' den aanleg van straten, sloten en andere w?rken van belang tot I Kandidaten zijn bij dezen uitgenoodigd om de
welzjjn van de samenleving in het algemeeu. namelijk i-c- . l te spreken.
1. Het stuk: grond front ruskendo naar' Pleinstraat. ten noorden begrensd

dOOI' het eigendom van den lu-er :-I, J. Roome, ten zuiden door dl'
ge1JOllwen vali mej. Jo weduwe D. 'Y. Hoffman en zich uitstrekken-
de teil weste-n ill ecne lijn met de k rua I va n den IIt~er Fabricius,
metende in de wijdte :!fIOvoet eH in de Il'llg-te l ,1 (lO voet.

JL Het stuk grond van de kraal van den heer luicius aar oen Prius Tulbagh.
.Alfred Weg, in een lijn met het eigendom, .len heel' \. Jc Possel- 3 Septomber 1807.
Dovdier wiJ'd I.j(f vod en bn" Gno voet. ' ~

J II. Het stuk grond front makende naar bo v
J, "'. Hartford's afdak in eene lijn met
eigendom j metende in wijdt e lO.j voet I'll

J Y. Het stuk grond tusschon 'I'riuity cn Hol' ' ;--"
vun Helsdingeu's eigendom, metende iu i,'

lengtel:lD voet.
V. Het stuk grond front rnakende naar ('atk~:1.rt :-ltr at, hoek van

f)l'mpers Straat, gn'llzendt' nun des heer-en ~. J. Multera oigendom,
metende in wijdte lit) voet eli in I!nlgte 1Jl 1 voet.

\' L Het stuk groud front makende naar Donkm St raat en zich I 'tstrek-
kende tot aan Demper" Straat, motende in wijd te 12ï v -t en in
lengte ~ 18 voet.
Alle objecties moeten in gesclrrifte bij dCIl ondergeteekeude lOgO-

licnd worden op of voor Woensdag. ~:...;':0ptJmber, 18~)7.
Op last,

r. J. K. DEMPERS, Jr.

:l des hoeren
.1 O. Viljoens

, ;, .voet,
to I, .. , 1111')'dl'" heeren
\l'ljote . ':) voet on in

Op Inst,
CH AS, ADAMS,

Secretaris Distri
Bestuur

Frana 8totl'
I<J>OO"'CJlI"aie,
tussche n Lad,
dae bUilD. a.;

Zij pleitten '
De heer VII

Frana .n 'I'
den en ont~,

Cat barin. "
bliek. atut.

Vonnis !lA, 0'
Gert BooJ'8"

miaiud, en '
hard werken.

Jonu Gz!:"
..ertoeven un
roerig gedra, I

Gert en .10'
dagen, omdat
aan de Boven J

Joba.nnel' G;
gi.ra op ..un .
laat om 7 op te

Bij werd bel,

Een

Bo ..engenoe.
Klein Drak., ....
schen een gel,
gende de Heul'
ve.eeDigingen ,
kenateiner1l beh,
I\"nten ala bliik,
opgaaf :-

'[I

F Joubert
J le Roux
F le Roux
J Uy.
H de ViUie ...
J Dreyer ...
H Rossou ...
D Beyen.,.
F Hugo ...
J ROlanu';\'

PC Burger
A il Burger
W J Wol nanrd t
J G 1I1alberbe
G H de Áoc"
Il 8 YiJjoen
LP Viljoen
P F Hogo
J Lammert
A Hamilton

.MUN

Vergaderiug gf
Tegenwoordia

1Ilaraia, L.W.V,)
H. Blignaat, T,
. v. d. SpaT en J, I

De Dotalen d(
gelezen en ~g,

Overdekking ".
D. IItraat commit
J&JJ H. de Villi,
tot de kosten ,
En daar bet be..
de gobeele aloot
hoeren De Villi.
doen ovonlekken,
dc belft der koele,
van den beer F,
kJaard.

'(jIl:

Kaapsche Gouvernernents Spoo--
BEZOEK VAN ENGELSSOHE VOETBA

---- -----------------
OP Zaterdag en Maandag, 11 en 13 September, z

Tweede Klas Retour Kaartjes, admissie tot de ~"(""rIAn

de, uitgereikt worden Haar Newlarids tegen hieronder gOljoleml~e
van de genoemde Statics, namelijk :-

Kaapstad en Woodstock ...
Zoutrivier en Observatory Road
Mowbray naar Wijnberg, inbegrepen
Plumstead en Dieprivier ... , ••
Retreat

o
9
6
9
_0Socretaris.

~[Illl icipaal Kantoor.
Caledon, jj September, 18!!7. Muizenberg, St, James en Kalkbaai, tt 0

Vischhoek en Simonssted.i. ... ,., \'4 6
'~ , ..

De uitreiking van dezo Tickets zal beginnen met deu2 'a5 n.rn, trein
van Kaapstad, en den 12'[10 n.m. trein van Simonsstad. li '

Op Maandag, }:3 September" zullen Retour Kaal'tifs tegen prijs
VOOI'Enkele reis uitgereikt worden met de ochtend treinen;r.aar Kaapstad

KI EHA.FDEELlNG CLANWILLIA~f. van Worcester en Takken naar Maitland inbegrepen gcl~jg voor terug-
FISKALE AFDEELlNG CLANWILLIAM. keer tot en met den eersten trein (7'50 v.m.) den volgen~ dag.

Kennisgeving mn den Civielen Commissaris, da. een Hof door hem zal SPECIALE TREINEN, !i
wor-den gehouden om de lij,.;t vali Kiezers te herzien te amendoeren en I Op Zate~dag en. Maandag, 11 en 13 dezer, zulletl speciale snel
vast W stellen, p~saglel's tremen (met ha,lt houden~e aan tussohen str:",es) van No. 2

TIIERA IJ GI<;SCHI EIJT KE \'~I SlH~VIN'G J' de C' 'I (midden) Platform, K~pstad, naar N~wlands, naar ver.el~ht vertrekken
f - , ' .' ,.' ~t e IIVle e gedurende de uren ] .;30 n.m. en 3 .»~0 n.m., en van 1fewlllnds naar
tt ( omrmssans In de hofzaal zal ZIJII nl) dt'n llUl'll dav "an 'K" sd ft I t I Ik d -"_
. _'" ,,"I l~apsta na a oo!J van 10 SpL' op e eli ag. ;,
:--,'ptember 18\1(, ten einde de klt'zef',~IIJ'it"t1 voor de Afrieelillg Clanwilliam !i
lill,,,,~1 te herz,it'n, to ,a,U1cndeerel! en v,ast tl' ,~tl'llen. Alle pers, '1n011 wier j,, O. B. ELLr~YrT,,'l·U'lrell .g'ewOigero zIJn door den !'('gl~tn.'('I'('I\dl: beambte, of wier namen !r
:.;' ";I'1rrapt ,7.ijn vali de voorloopijn- lijst \\'t'~""S hd toelaten van t.Pgen hen Direkteur-Generaal vali ~poo['wogen.
;,.;, t!;1I18 objectics , en alle personen dil' sclu-iftchjk g..:objeeteel'll hebben Kaapstad, :l Sept. J H'J7. ii'
It"~j'n het recht van l'!'III.~ pel':Sooll opgl'1I0m811 ill gezegde voorlcopige I " ~
I,1" <)111;,ldll,-; opgenoillen te ZiJll~ of tl'gl'lI Ilct !'('cht van ('enig persoon
, -ch.-ude 0111zlJnL'n naam roregl::ltl'l'I'1'l1 tJ lre!Jl!en als een purlerneutairc Kaapsche Gou vernements SpOQtwegen.
kl',·I.I_'I'om aldus geregl:o!treerd Le worden, en alle per,.cunen tezen wie aldus ;l '
,:!l'ol'jecteerd is, rnouen verschijnen t~11 overstaan van dell Civiejen v'aapsche Havens naar BulawaY~l \
I '''Ill IUi,":ll'is op den dag l'1I t('r plaatse voormeld ten eillde hunne gezegde ,OPENING VAN '.IERLENGING NA'AR'"F-R'A'-NC--ISTO'W'N, 1 SEP~.",::VMBER. 1997, I
ll.'iclwn of objectIes te bevestigen. AlTe ei"chers en betwisters moeten I , ~

\l'l'scllljlll'n hetzij iu [Jl'1'::!001l of door el'nen speciaal lfI geschrifte -- ---' -- -- ,,\.l,
gemachtigden agent. DAGEWKSCHE DOORTREIN EN POSTWAGENDIENST Vr,N DE ~hENS,

Godagteekend, den ~'~)8ten dag vall .·\Ugllstu,., 1:-::Jï ---, ~
j\11CHL\EL bjlL'T:-l, SPOORWEG PRIJZ,E~ .. NAAR FRAN<?IST9}vN ~ "

Cn'iele Commissaris. I I~t Kla". 2cleKIua. ~ ,luo Klus.
----------------------------- Van Ka.apstad... £J.')](j 8 £10 \) G ;/. £5 2 10"'1:..1'~~ E:~ ~ ~ ~ "Port Eliza],etll U U li) f:I 4 10 ~ ,~\:) 4

~ ." Oost Londen 15 13 ï 10 -1, 0 ~ ..j, 14 5

"Prij') P~r Postwl~en, Francisto~n.naar Bulawjyo, £7.
Voor biJzonderheden aangaande Tremdlenst, V racht ~O,l' Goedertln,

c,nz." zio Of?ciecl Tarief Boek voor :::lcptember, verkrijg~d.ar aan alle
Sta.tles, PriJs 6d. ,.,

C. B. ELLI01'T, DirekteliT-Generaal.
,Cl<
{.

~

REGISTRATIE VAN KIEZERS

GRAVE-STRAAT,

~KEl"J'J:.'JISG-EV

(' )VEREENKO)fRTIG een rl'solutie gepaSR(' 'J op 20 AlIgllstU;J 1.1.
dooI' dL' :-ltelle!l bo,;scbe Rllndl'rpest ('om iHs;e, wordt h iel'mcdc

~Il'ntlis gq~C\'cll dat vanaf en na IIJ ~eptemGer e'" alle Slacutvee door
:--;Iilchtl'r!\ in dit Distrikt illgevnerd onder k rantairne geplaat8t en
gl':;laeht zullen worden op de een (If andere bra lntainc-statie te Stellen-
I.(,:,cb en Somerset \\' est respektie\eliJ;':' En oortl', dat alle Slachtvee
i1\crl";oerd door bpcren ("II andere p~l'"oll(\n ~een slachter's zij nde)
gt'lsolet'rd en gesladlt zlllle'lI \lordelI 1;!lllleli i1C t- 0:.:11-Vt'el'ti" uur nadat
zij binnen deze afdccli!lg gr'koml'n zijn, ;:'l

.FRA.XK Il, OLD,

Kaupstau, Aug. 1897.

'z. PlaatselIjke
Hulldel'peilt COllllili:Sl:iie.

lATER PIJM!!I
"l'
t";
i.J,
q

PRIJZEN ZIJN AANMERKELIJK VERMI'OERO,
ti
'H.r:
;j

Boeren wonlen uitgenoodigd te ~
~

SOHRIJVEN OM ONZ E PR~JZEN
'<Jo
,.l'

~0
~

Stl'lleubosch, ~ :-lcp. !."~17.

ENNISGEVING.
J)E Wel-Eerw, IIepr ,J, WEnEr: en de Heer P. J. C,\RINU, als Execu-

teuren nlll wijkn Mpjuffrollw S. M. Sc II lW Il I':R,Kf:llI,STRAAT,,\LIIJI:lr,
b,IJi)l'n hiermede het gel,ol'gen 111'1.1'111iI,ek \'[111 ::-ltelll'nlJosch en distrikt
k", ('nu tP. maken dat zij de lJezighrid yall flod;l" "'/I'/,Id r, S,·/I/·tjf&, !tl)d/ell en
!-.'WI! .-j/·/,hAI'11 P\'t'rgf'gcven hel)ben aan de welhekende Kaapsche firma
\',111 .J. ('. JC'TA ct Co" dii~ besloten hebben het op/gl'ooteTl' schaal voort
te Il'Ill'n III hun eigen naam. .

Wij hopen dat dezo firma hetzelfde vertrouwen alhier mag genieten.
dat do overledene voor :zoovele juen bezat.

::5tclien bosch, 1 Sept, 18Clï. ...

(Inder rC(l!rtt: t'l/lI hUN'I18ft/allcL hcrir;I, lJf'~'f'/,'n /l'ill)lI,~ len zf'cr.\'/c aan,

bd,JI r/lde dfJOr ZO'.,!, opll'lI- nrlll.l'lll (/lUI ("',',-i,vr:!t/r'11 (I,; ,:I(([!.- loc6dtoor,· d,', til 0 h d '0 h
lL,'/,ntit:.!t.-:.1 cer/rVUleClt /;,:.:;oádcJI £lilt U') I)',/.: ('MerK i,l Je Kolonie oll!c'm!lf'II, I nge oO'r "n'ge

}luogacltll'nd, , •
, .- ,

'J. C. JUTA & Co. i ,
I------------------------

~{UNOERPESTSPUiTEN· EN TROCARTS
VolQens door de Regeeri ng goedgekeurd model.

: Juist nn ontv~ngen per "Greek" en "Clan Gordon"
j, IJzeren Katels met prachtig Koperbeslag, van £2 tot
Ol'lIe lH(,lllgt<~Bret'k\\'al'ell, zonals pl'aciJtige Kamer Zetten
el~ IOcei' j Horden van 2,•. {irl. tot [Jf',; Glazen Kelkjc~

1\\ a.tor Glazt'n an 2s. Gd. tot is. (jd,; En:\mellccl Waron
~Vorder nog nllf'!'I wat t(\t de hllishouiling noodig is,
,bL'l'oerndtl BOLIXDEi{ STOVE:." No". 16,18, .'i, 6, 30.

GO'K:
I Wijngaardploegen en Aardappel Moeren
i Standards en net en doorndraad,
i Alle orders met stiptheid ultlte'V(U~rla

"hoeveelheid
. Alsmede

, an lOs. 6d.
Dl". Gd.-

specialiteit,
de Wereld.

Gebrs. DELF(l8 & Co
I ,

PRETORIA!
\' Ein' ,\.\ H])ll~r: \'

\V .',~\·II::-; d,'
Illeuwe onkr..: C*MALBE

FAA RL.

Daar de L'omm,"
bet aanzoek rall A
boom weg l., rulln,
andere in te planI'
te, DIaken,werd b~

I!L.OOT IlLJ "

De commi .. ie ,
noo!,"ume grond
sloot op bet eigen ..
Een mor"i~e ~l

dcn heer Cba.
slUl)! in de Omll)'
betr.elfde rnp,.orl ,

Opdamming Yar
VIlD Carolu""en, De
municipaliteit .id,

Be!loten werd .J"
Illu.i. "oor .tjjn eiKe I

UNZON L'"_..._ De ,'olgende brie
....... - Brief nn den bt,

KONINKLIJKB MAILDIENST ~~)g~::'~hud:ttt

UJIOIlSTOOMBOOTMliTSClIA.PI'T) deB;::;~~nm~~~I~
Vl"!lgende om eeu

Cl!IlDPSaKTl. door Mm inlf"lc\

D de 8trut..eommu"I~
EMailbootendIll.Ma.&t.8chappij~.....Brief gele.zell nl'

trekken VIUl Kaapetad lIB&l' Engeland en Bonthuys de lW

via Madeira, om deonlUlderen W~ tAm bepalende bij dell
4 nur &.m., ~8 onder aanleggende voetpad voor buu,

de municipaliteit ,
VOOR ENGELAND. ..inde oventroon:w

," 2i>-MEXlCAN,Kapt. }{r;YNOLDS. verboed ..n.
Se!>L.S-NORMAN (Twin Bere...), Kapt M!\I.oIl'T. X aar de .traat-con:
.. 22-TARTAB., Kapt. MOB'fON. Brief geleun Tan

- - iu de Past.orie I"""
EXTRA BOOTE.N \ OORENOK,' • "'D. T' J P........, Olt, . . Imme!

OAsf02AN (Twin Screw), Kapt. MAIlTlIJ, nmlrelll Small. G. W, lJ.11
ngu.stus. Marai~, "erzoekend,

OE~PH (Twin ~,..), Kapt. TYl!oN omtrent 26 P!lIILone·Laan,
, lIg-llIIt.u. ' Bealot.en dat de .e

GOT: (Twin Screw), Kapt. BII.EJUIJa, omtrent' dat voor het te';UII'"
Ptembcr. kOIl "'ordon,

GA~~~ Screw), Kapt. CoPP, omtr.:nl II Rapl'Ort lIeJ,,1.c"
E Hij 1I.."ft :! "lil! I ,'1

boo en vaD de Maatschappij'a m,ooi.9 Stoom K'>lJr~eht dié, ujJ "
Hi;tBZUo.RISaOUkTHAMPTON verlaten voor "achte •• rvud d",.

d M' ' ort na de aankomst V&l'l klellrlu'~"'D iN b,.u
eze rulstoomboote.n. do "u,,~I. ~i,u li'erlv~
RETOUR~ARTJESnnal'E.Na}1~LA.Nf) de tl\',,~ t..'jl.: ...

g~ngb~'lr voor Zeil Maanden, word,en -ia De "oor'Iltter ,laeI,
retkt U . d ... p- een p~uimJlje m.lo(""t •

'geD een verDiln srin,g va010 penleni De beer J. 1. de \
op de? Dubbelen P8.IIlllljleprijs. .kla.agd~u d.l~ tic Im'
. RIUOURK.A.ARTJ.ES tis.ar HAVENS d" IJ:LJ Om ,.,t.-r,ld

1'\1lg8 de ~UST worden n:tgf;reikt Voor el. WolWr Uwt}"" \'1,
~grell! blOnen One Moa.ndell perde Uaiooa Bealuteu dell lw,
of tll~ Castle hfaa.tschappij StoombooteIl. daL 1,,, n",,,,
V~l' Vracht oC Passage doe mm1 aanzoek ""llIOtnco '-'! plokken ,

aan dil Kantoren van d,e Union Stoembool
MaatNi,Ja.ppij, Adderleystrat

24 Burtt.1iraaii.
Telegrams: LIBERJlAN.

Postbus 161.

DE DEERING " PONY" MACHINE,
hierborea afgebeeld, beeft een snede van ti v,t., ~r:t "tant op Rol~ en
Baldragers, die WriJving voorkomen, U~tsllJten voorkomen
Reparatiekosten -urtsparen, asn de MaC~l?e,B Duurzaamheid
Kracht ou Vlugheid zeven en ze stil on ZUlDlg 111 bet werk m~keD.
'De Deerinn "PONY" Bindm'lohine met Rol- en Baldragors; IS de
uitkomst v~n de ondervinding en a;'heid van 20 jaren, en hoeft reeds
getoond dé .. Koningin van het Oogst Veld" te zijn. ....~.
, Eenige del' voornnamste trekkon van bare b~tcre kwaliteit ZlJ~ '-.

1. Rol- en Baldregers. die haar de lichtste, Bindmachine 10

de Woreld maken die g-ctrokken wordt.
2. Elevator Verlenging, die het einde Opf'D of gesloten

maakt, om er naar wensoli Lalw of Kortn man mee te behnDdel~n
3. Verbeterde Garenwinder en Snij Appart1at, ~at 10

st:tl\t atdt om dichter te snijden dan eenige andere machl.ne, en
kort of neder geslagen graan op te garen, dat andere Binders
ZQijd~Jl v~rlitlt.1:In., .

4. Bind Apparaat, dat eene dichte ronde schoof van eetJ~ge
verlnuude grootte maakt, minder touw tpbrUlkenJe dan eenige
competeerende Ma.clline.

6. Lage Stand en het middelpunt van zwaartekracht
dicht Gij den grond, waaf',}oor, de m3clr;u6 met goed gevolg ge-
brtlikt kan worden op de Helling van Steile Heuvels. .

De DE~~l{l~G lIARVESl'El{ conr, gc:hl't1ikt 30UU man 1TI

.hunne 'Verkplaatsen, die 51 akkers grond hf'l'<laflTl,ell kunnen, voor
iedere minuut dat er gewerkt wordt,eene Oogst Machine leveren, behalve
15,000 ton Bindgaren per jaar. " ,. .".

Schrijf om geïllu9treel'd(~ Catalogus en Prijslijst, en Zlr de D~'e:l11~
Machines, die op Rol- 011 Bnllhar:-er~ 100]1ell. »lvorcn- 1'('IIII:e llllllt:'l_l'te
koepen. Hoeren en anderen lwbonl'lkll ook I',' Yr:J.~,·11 , I't !Jel'llll_; UIIllI-

gareu,_en te zorgen dat zij het krij,~t'II.

EENlGE AGENTEN VOOR ZUID-AFRIKA;

LLOYDS EN COMPAGNIE~
40_ BURGeTRAA.T~ ~Aft,PST.A.D.

KennisgevingI KennisgeYingI
DE ondergeteekenden geven hier.

mede kennis dat zij van nu
voortaan, niemand op hun veld, of in
of naM} bun Vendu Kraal te
Klapmuts Station zullen gedoegen
met Vee van welken aard ook,
tenzij zulks gelul oerieerd is j alle
overtreders zullen zouder onder-
scheid naur de Wet behandeld
worden.

J. A.. BRIERS, Groufontein.
JOHN WARD, Klapmuts.

Klapmuts, 29 Juli, 1897.

BENOODIGD.
VEN 3de klas Onderwijzeres opr..J een Boerenplaats, Achter Paarl
met ~etuigscpriften van bekwaam-
heid om onderwijs te gevcn in 't
Hollandsch en in 't Engelsch.
Salaris £30 pel' jaar, vrij logies en
schoolgelden van andere kinderen.
Werk te aanvaarden met October
kwartaal aanst.

Adres M. BRIERS,
Ott.erkuil,

Klapmuts.DE WAAL & CO., --- -- -_-- ----,,---

Het Goedkoopst!' Handelshuis voor

HEINING MAT.bRIAAL
Doorn Draad, ;ZUID-AFRIKAANSCHE

IJzeren Standaards, KONINKLIJKE MAILDIENST
Glad~~~a~~a:n.i~~erde Draad. De II CASTLE MAIL" MaatschappIj

IJZEIl\VAAltvoor HUI~ELIJK GEBRUIK DE Stoombooten dewr Lijn vertrekke
VSD Kaapstad Daar Londen om dm

aDderen WO~ngdDg, te 4 nur n.m., naar
Madeira en Plymouth, tcl Si~ t Helena eli

Ascension aanleggeede op de bepaalde tu.-
IIChentijden. '
Sert. l-ROSLIN CASTLE. Kapt. TBAI'II:.II"
" 15-HA WA.RDEK CASTLX, Kapt. RIOBT
" 2J-T ...NTALLION CASTLlG, Kapt. ,DONe....

act. H-NORflAM CASTLE, KApt. HAllJI.lSOli
" 1I1-DUNOTTAB CASTLE, Kapt. B,n

Ledikanten,
Kook,Kachels,

Oli,eKQok Kachels.

!Itn BooteDloor EJgellld, III Lu Palmu
u UNE CASTLE, Kapt. ClU:.AGR.II, omtrent

Septem bcr, • iII St.. Heten .. en Á8ren'ion
GARTH CARTLE, Kapt. WARDKN. omtn.'fll 1,\

September
LISMORECASTLE, Kapt. LE SUEUB, omt",,,l SO

Sep tem her, via St. Helena en Ascension
AVON DALE CASTLE, Kapt. llROWJ<, omLrcnl ~(I

September
TINTAGEL CASTLE. Ka!>t. REliDALL, om'unt 13

October.

Voo I' Vracht of Passage vervwge met
zich bij de .\_genten va.n de CASTLE
M.AILBOOrr MAATSCHAPPIJ, (Bpkt).

Voorgebruik met len of Twee Diaaelboomen,htra Sterk voor Zaid A.fdb.

WHITE
RYAN

& CO.

voon

CATALOGUSSEN.

~ ,

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAATSCAHPPIJ.'

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatser in de Transvaal.

Dag~,lijksche personendienst van Lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
en 2) uur naar Pretoria. -

Tariet Joor Reilfgers naar Jobann~burg1:4 f7s.-e~ £3 171
II •~' " tt Pret~ria .£4 6s. 6d,~n.£3 iJ

I DagehJksche personendi_enstvan Lurban ('Natal)
naar Johannesburg, Pretoria' en andere J t
d T '. p aa sen Ine ran5vaal en Oranje Vrijstaat.

o edrllkt ,en (Titt:C!reven <1Oor ds Dnákcn ~I.
ocl.lappl) Van do hndt .hJ VUhcra '" CO Il'
per"!., aan bun lill.nlVOz boek 'l'1l,Io Dm" " U' l

SlJ'aAt., KAAplitad, • 4lI1 &ar
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l.ej!on God on bun eigen volk bezondigen ----

Tot nader indien noodig DIe antwoordt Notulen eener vergaderwg gebouden op 10
gelieve tUil naam to teekonen Augustus 1897

D B lUOIIFI &11;(;1:1 Tegen .. oon:hg de heeren D A. Campbell
I' EI De E~prw.en VrJluu". geheven over 0 0 ell Il !lI (voorzILter) Vlln Pletzen VI er

to nemen De Wei Hot ba en N orton
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TELEGRAMMEN
JOlIANNE88CR(I 7 SEl r

('~orge AlexandIlr ver
I }'maD aan het hoo fd

l..ollVES 6 8EI'T _ (Rn,~r )-De lon~ 1 ,,!fA op zIJn ter lore'
opol.and 10 I ganda die zI6b bepaalde tot de do 8pa.'ln!IChc I~ I
pl'OVlnCle Buni sproot voort Uit een poglOg van een moord heeft IJ j l~n
den Koning om Ivoor door DI1IUochgeb.ed te !.runs
amoltkelen De Do tsehe autorrterten gaven De heer Alcxan ivr
ble"aD kennJ~ IlIIn den Britsehen eomunssarw houden voordat I

kon

Poging tot smokkelarij

Bedanking aan ds Du TOlt
voor al zijne trouwe

diensten.
Aan de" Redakteur
Munbeer -Toen Jli: den brief 'an geen

Fan~oer' In het Daqbl",j vlln 2 dezer Ins ge
rIcht tegen den hoer P Oellie van Welhngtoll
hem daann al. den grootsten fanwer mrma
kende omdat bIJ den beer Rhodes op de Paarl
scha vergaderrng ergel' hoeft voorgesteld dan
Judas dacht Ik bIJ mu selven of het n et good
rou lIJn om den editeur van het [/aUb/rul te be
dankeu voor al zIJn trouwe diensten en welda
den direkt of mdll'6kt ID persoon of nndersains
ID het Dagbl<:,d Patriot en GeJu.qe Reed. van
vroeger dagen~ toon hU nog ID Kun kMteel (pre
dikstoel) stond vanwaar hIJ toon reeds begon
nen WMom Illn tegenstanden door,.het zwaard
luns mond. heftIg te bestrjjden UIt gemeld
kut.(lel dat hjj daartoo gebruikte en ofschoon
hU nu Will van standplaats veranderd 18 maar
toch l(CenWn8 'fan heldenmoed te meer daar 1I1J
nil een veel .terker verscbanslDg heeft 10 bet
JJ qblad Nu bn bIJ dan ook veel verder .un
tegenlltandel'l b..1 eiken die zoo trachten om zun
eerlIJke pohhek aan bet hebt te brengen en dat
nu op lulIE een meer doeltreffende w , 0 dat
memgeen Ba door al die bommen met sch kut
hun slaap gewekt 'IJn geworpen Wa:1l1 • J r:c
raakt waren door de wetzapplgc dra kil I ID"t
godadlenahge mengseien door hem h 10 toege
diend en die on tot !lIJntogelllllandert! 1Jc!1 »oren

Nn heer editeur sou Ik tocb wel door middel
van 0w geMro blad wJllen \e we tel'l k )0 en 0 (
niet alle 1Jaarbeldabe' ende boudsmsa un en
anderen bet weDlIChelnk sondeu acbter 0 I dien
vader vali den bond y >or ..Itoes te bed l kUl

hem In een 'f6lhge pluts te brenge, W.:tl
onschadeljjk ui aun voor kerk en stM

HIJNBERICHTEN ON2
meest Prak t
~ Handen
"IIiet scheef
benoedigt,

WI

Opstane. in Indie MISLUkT
L ITEE"GEDREVE~___ I B'RnUT S 7 S~ r-(Ilru.r) lIet .. der

l..o~I}' f ""~ (I. Ir )-De troepen von politie patrouille Det gelukt de ~belJl 00 ers
d Ameer bobben twee bll6CDkom.ten au de op bet IUf to komen en men vreest nu dat",
enmmen uucen e....reven ontvlucht ""n De patrouille w 8 li J' a tot al

st.a 0 I de hf UrchHIOD reek. geglla doch lw I geen

Griekenland en Turkije 'poor Inden
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veratreket
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HANDEL EN NIJVERHEID
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Een gouverneur vermoord

Lo!f~£" ""I - (Ii ,) Oe gou er
neul' VRnDuirsch 'ICUW ( UI IH I. door inboor
lingen vur-moord

KAAPKOLONIE
Il idi , t:

LI eeu 'lIft.1 appucaties
noemde betrekk lUg werd die
J Parse l~ YO< r "J "- per
ID 0

Prijstr

RUNDERPEST. oor bovenge
var den hoer li
maand \.a.cgeo<

Het La.ngberg schandaal
De brandstekte wet

Or.IK""rll '"'~ -('J~~ I)-K"I'
telD Pring le ~ I rua l ,",warIt el r >cper~ :\Il
camp We"""J. \ un der ~Ier",oell Yarmeulen sjjn
gearr~teerd bc-.;huld ~ I I roord !;ed rrende
de.n IlAngberg oorlol; On Ierzoek wordt gedaan
'foor m:>g18tmat b or procurour ("O ver!ICt.Jlnt
,"OOTprl~onlen

CLAN,VIL[ I \lI[

KlltllfR n ~ 1'<1 r

AUIl de» e,ltleu:~
Munheer - Velgnu mU e n plaatllJe lil III"

, el lIel Wil b~ om n t kort te antwoorden
op het IIChr,!)_> Villi ",un en ilCl'AApboer
up 26 Augwllu.. Nu "'lJn en IICbaapboeT u
Iloebt op eed 20 )lUlR'l onder\'1ndlilg roet schil
peil Ik m~ II mIJn verwonden", te knnnen
gn' en dat u dqJa&l!te 2 )JlI'efJ eerst d1Jziekte
mct ueees be"rooan bebt dllD woeL Q ook
III la 'tll IIChapenboPrdorll dan Zilt u ook
maar wakker gCilChrokk n van dat Je under do
\\ vt stond ..t Voor dClulkeD Il! het eeu goede
wct

lllJnheer Ik kiln ook poehen dal Ik mot
schapen opgegroeid ben eli Ik ben nog er mee
bezig tk beb niet een W[)ngaard er bU Ik
ben 0' er de hel ft VAll mlln leeftijd en de on
denlndlDll. beeft mij geleem dat bet een on
OIt'foerban! w.~ III !lt: heb IIOmwtge JIlren geen
al.kte ouder mUB IIChapen bet ul al, het. veld
mooI 18 en de ICbapen vet dan II de InUl LO
RIJder land maar at. bet IC!haap Tel'llU\gcrt en
gebrek IlId~ en er komen mOOIe regens en bet
begInt le Ir"OOlOn dan Blaat eie brallcUlokte UIt
d.." komt dlo luU! weer met hot stoomlK:lllp ~u
hoe ,.al do ~Iekto Ultgoroeld worden ' Wel nu
m ,nboer W JIn eu iChaapboer n vraagt wnt
gedaan met wol die onbruikbaar gemaakt t.~
d..or brandZiekte en door het 8Chup zelf gc
schuurd gekrabd en gebeuu OIJ tl'6kent uw
nnam WiJnboer IJ!\Iit Ik u op miJn beurt ''m~en
wat gedaan met drUiven dIe Olet op hUil tIJd gc
perst worden I Voor dat er lOO eon Duttelooze
wet \\ as bob Ik voor wol 7 pence per pond go
kregen en de laatste Jaren U!bet 4 tot IJ peuce
per pond

lIItJnbo~r 'wUn CII schaapboer welk ~l)or
ducl WIUI do ,,"t voor dcn boer of voor bet la, d
hAL19 schade .oor bOlde partuen tot nu toe Wie
moet gostraft worden de man die te lOl S <lOl
'IJn I!Cbl\ap te dippen de man dlo zIJn scI t\3p
dood dIpt of de man die 20 laar ondelvmdlllg
beeft van .cbapen en 10 de laatlte 2 jaar oerst woordelIJkheid van den wanrnomcnJ
Uitgevonden boeft hoe om brandZIekte te be p z cl
strIJden U" e rede1cn ,un onie~ror cl hl lf ol I" r I
b, uw \\ ,nsuk li{ Jl heer \VII pr sc' n.'plJ er
I -1 LI kt oom Daalltje ,oor Zilll '~erk dat h ge l) ~
d.~n !loeft DlanT n zogt zIJn gedrag n et de v lo
brand<lekto ....et a~ltatJe keurt u ten .terksto af J [",.Iut
Waarom Omdat hU een oprechte Afrtkanor IS hee Me
Als hIJ toch maar uw noef was da kOIl Ik I
U geolo le r""lonO! 'ol\\ucht"n Maar Il k li

k ". hr I' en 10 de erste, cl te af, t u
doet moer k ~all'l als I!oed

]'i li lOU beer ",un en 8chaap<JOur u geef
uwo 'ctwondcrmg te ko len dat u 110" lUO t
go.,on hobt dnL lan,," ol I!Chnpen zoo cell In I
!!en tud ncmen om te droogen MogelUk bad u
18 J'l.rln Afrlkuer soh 'pen die mllllr eén dag
uemen om te droogen eD de laatsto ) J "eD la g
wol schapen 'VanL u h"hL ma.<Lrd" laalsLe
laren die groote ondervmdmg gem:llikt zoo
efMta Ik IlIt uw brief
Ik moot emdlgell en mun sp ,t te kc men gc

veil d"t de beer ",un en schaapboor tO laret
met "chapen boert en er nog ",ell! 'I1n vorsta;It
hot 18 omdat h J al dien t.,d met dUll wynstok
beZIg was

(Uu de GoulJCrntJmmu Gamu)

lIet hool:C hof mn M I.bd Jan 1 '.;lI. lt nn lt
!.>cuol or ,Ierge. oeu 1 ph:ll.scn cr Irtt utns Urn
7 lot J4 October \ ,,[ ma I" 1ot 2:1 OctC'bct

Tf\lFIl L S T

Een erwek van don hear F.lack Ol van
al" verdere eruutwoordchjkheid n sak J dezen
t. ontalugen te w rd Il vergezeld "U Otn
aanbod van no., versel uJdlgd" tolgelder teza
m Il .£4 10 I I werd nangenomou ell IOHm.

be sleten met de , Ig"r de erguderu !! de tuur
ta 1 gcuocmdor tol te 'It er opveilen

Jl A'''F"I n H SI (U t ) - le
vree se 1 [ke ontplotling I ad IUit g stern nl uuag
aan de ( eo l,och m Jn Ilaats De schok verd
n de stad gevoold en cen stofwolk • Id ge
Zien hAngel de over het d istr kt Het vor lt
bericht, dat 18 personen oragekomen Z I Dok
kro. MKlStenten l air lot tooneel go
gaan N !ets definit eh • bokund de stad toen
bet telegmnf kantoor sloot

Or een I vloedr ike ve gadorir g geboud en te
Moddorfo te 21 Augustus 1~~7 werd bet
volge idc verzoek aan del CC on lt 11{ te Clan
v II lIT g£zo den geteekoud door 21 boeren
d e lo oodzake ljjke behoefte flovoelen teil
n ste Ir e gokwahficeerde personen aC to nar
d ge I de" el ti 19 te loeren daar dit distrikt
v cl Il toestrekt .8 Ook werd door de verg I
derit galgemeon goedgekeurd en IU\lIl1ouomen
I ut g u vér ne nent te verzoeken geen hoornvee
per tre II all Ol zo stauon« te vervoeren hetz"

koop of s] lel ren da Ir do alaebtere hun
le aaste inderpest .tltle kunnen

.I,d Le en eet vleosch pel trein laten inkomen
011 dut ee planteel ke vecart. Iller goplaatst
worde 0 TI 11108 te mspecueren vóur beL den
lrelll \erltaL N. bedanking aan den voonlttor
On ."cretarl. 1 r le en de I eer (leo lIIcGro-

011" IUl8do \ crg ,dOli II pillllt. von I
,Igonde door den .oeretan8 JU t

Vul aald en verzollde" na geteekond

De heer McLauohl1n

IF'i"'lfR~ I\AI \lATt: lA F.~' "I ""ES

Op voor ste] ' .... er- Botl a werd besloten
bo veugonoom le [IJ terialcu te doen verkoeper
w, ge!) .. tie Il oe lik elI 0 n te Rhodes behoor
IlIko bergplek er voor le vinden

KIlI'IlF.lllY -(II
McI.AO< h III J e .lotH' er Iro
sevondon wc r t W~. ~ I J ur I on I Ill! een
.. ed • ..., elI .cven k ler-e III Il ti word sedert
Zondagochtond vroeg vermist on 'oor teerst
.. eni yermoed dat btl u de pu, "lUI ge'l1J1en
uil bet (ell dat oeUlge kall'ert! op Zondu.g:ocht..,"d
een vreemdsoortIg geluid kumende '"t de put
gehoord hadden docb p dun I lOp waren !!egMn
omdat 'Il moendon d"t hot oen .pook w..... Do
put l~ ~ vl I up c ou lt I IIMer 1 cu
lii"J!Ct.oawlOg .. ordt tltal" IIchou Ic ))0 beer
McLauchhn 1111 hej~l lUllJ ,ud,,_ mot DI h~lre
honneu.,. bcl(rn ven 'Kurde

Mel Di.ool d. echt!(cn IOto 'an eel .. ,,11Jc
"end raad.ltd te Kill berlC) • nocg h .......enoch
tend onrleden

IIF.HI~(j \\S IHIA~ll!'>U

D0'1l"oostullr Rhooas -Een belastIl g 'an
ee I 00 0011 h Ih e penny tu bet .£ op allo Vtl.,1

goed ruurM 1 0 dorbe, 19 werd ustgesteld DE verwacl
geregl

gewaarborgd
banden vol,
W<orcester 0
geregt8treedl
beste dieren

lI(ll! \\lO lOL

Ecn voo:-swl "ISlSCr- V 'LI I'letwlI dat bet
boKlult op uu ol'ge vcrgad\lnng genomen 111
lal,e caHcoll tiP Yan de buur van deo Band)
paM t)1 orle her roopen .. urtI erw Jl pendo ru dcrpCl'lt COOl

Begrafenis van MaoLa uchlin
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Zeker, ved
Bohapen
VolkomAfnkaners, maakt

open' pull eke
word door de seere
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OFFICIEELE KENNISGEVIN.GEN

BJo:D}ulW
Iln,I",~iIIli.tri.t moest

moet

SOHEEPV AARTBERIOHTEN

g~
per EllendeHet bezoek van den gouverneur

RHODESIA
OIlAIiUIMI \I R S. 'T -(Rp I )- De go

Yertlour kwam h er hedenmo1en ond ..r e~n er
1!CbrikkelUkc regenl) a htherton lowe ....
aan .ergez.eld door den cd heer F.ure kolonel
Hanbllry W Iham. e I enant \\ >o<t A ( D
'ft J het .tadhu", aang~komcn , Inde "cm n hem
adJo_n IllIngehod~n dOOI le.t -ucfi,ke n lf
deehn!!"r.1dco ".ar< p l ex zeer k rtehn!!"" I
woomcl" Ww ,I h I 7. ,n gen oij'e! U t lrukte
Graham tad Le !;,.,wek r en' eh met ha,.,- n
wonen! bek nd Le maken

Gedurende het 1..~L,te I!cd elle der err
!.Jngen noedUlU t~n rel{~n et li nd d. t n c 7. eh
nn do open lucht h r ).hu. "ar le r""d
urner moesl bege ...e

KAAr~lAD

van ~l Jul n

ELECTIES. v IlRTROKKI!IN

8<-11.. -B&r~ In • ., I n \31 Nc ,,,""tic.
.--S:! !\iaut lu" Otlr P"rt ~olloth
8-Mailboot ~ Jrmtlo n&MKng"IaDd.

LONDEN
ti Sepl-{PeT leie rrn.n,()-Oo Clnn ('ami hel

T n I... Yell"",I naar Z d Afr ka op 7.atcrdag Da
n ru :!.ia", VCltl"O~ken~~~--

Nieuws uit Piketberg
IH':lll~RJ 1 A I JCH;>iERlllEKr

r Rt (

BRIEVENBUS----
\\ arc Afrilmncr 'an de Paarl maa.kt c

\"'.,.00 liJken aan al .op oeo hour D W li
Ve""",L~ dien wu nIet kUDnen opnemen

Hollandsch handboek, hoo-
gerhu!s

WUIIE

Karee! ne n "Aug I,,~
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F K \ I I "G

(JJ.' een b ti n Jen beer Berrue In zake de
weder constructIe Villi bovengenoemde ~eetlt

Dc uwp
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